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Božičanští rybáři – události  roku 2005
Měsíc leden  byl měsícem hodnocení uplynulého roku a plánováním úkolů pro rok nový. Jako priority 

byly pro rok 2005 stanoveny tyto úkoly:

• v průběhu roku zajistit nákup násadových ryb a krmného obilí 
• vykoupení pozemků  a rybníků na kterých MO hospodaří  
• dokončení stavby skladu hospodářských  potřeb
• zakoupení nového vozidla PV3S
• zajištění přípravy stavby přístřešku pro vozidla   

Dále byl v tomto měsíci připravován „Rybářský ples“,  který se 
následně  konal  11.února v chodovském KASSu. Na plese hrála skupina 
ALFASEXTET , brilantní taneční vstup předvedl TAP DANCE z Nové Role 
a pro všechny přítomné byla připravena pestrá tombola. Největší zájem 
byl opět o šupinatou část tomboly. Mimo organizace plesu výbor na 
své únorové schůzi schválil návrh rozpočtu pro rok 2005, který dále 
předložil  ke schválení březnové členské schůzi a  připravováno bylo i 
školení nových členů na termín 6. a 13.března.
Tentokráte se uskutečnilo v příjemném prostředí „Cukrárny a kavárny JANA“ v Nové Roli a zúčastnilo 
se ho 26 nových zájemců o členství v ČRS. 

Aktiv členů  rybářské stráže se konal v sobotu 26.února v hospodářském středisku na Kaskádě. 
Činnost v RS ukončil na vlastní žádost  pan Miloslav Kotva a o nové členství v RS se přihlásili pánové 
Miroslav Červík,  Jaroslav Kunc a Mario Mokrý.    

20.března se konala v Chodovském KASSu členská schůze MO a byl zde schválen rozpočet a plán 
činnosti MO pro následující roční období.

V rámci jarních výlovů byly v měsíci dubnu sloveny rybníky  Spěváček a Lesní v Chodově. 
Na rybníku Spěváček bylo sloveno 20.800 ks kapra a rybník v Lesní vydal pouze 2.530 ks - což bylo 
cca 25% z očekávaného výlovku. Tento neuspokojivý výsledek nebyl prvním v řadě a výbor MO zvažuje 
rybník v Lesní dále nevyužívat jako chovný a navrhuje zařadit jej do sportovního revíru. 
O tomto bude ještě dále jednáno s vlastníkem rybníku,Územním svazem Plzeň a se členy MO na 
členské schůzi v r.2006.

7. května se na rybníku Koupaliště v Nové Roli uskutečnily závody v lovu ryb na udici. Konaly se za 
velmi chladného a větrného počasí a to ovlivnilo i  nízkou účast rybářů. Vítězem v kategorii dětí do 15 
let se stal Tomáš Dáňa  z Nové Role a v  kategorii dospělých  to byl již potřetí v řadě Horst Schneider 
z Karlových Varů.   

V měsíci červnu a  začátkem července navštívily naše hospodářské středisko děti ze Základních škol  
Nová Role, Božičany a v rámci příměstského letního tábora i děti z DDM Nová Role. 
Na „KASKÁDĚ“ pro ně byly připraveny ukázky z rybolovné techniky a hlavně si mohly vyzkoušet lov ryb 
na udici, což byl pro mnohé z nich velmi silný zážitek.   

V měsících květen až srpen řešil výbor ve spolupráci s ÚS ČRS a KÚKK záležitost ve věci odvolání 
hospodáře MO pana Hermana Benesche a ustanovení do funkce nového hospodáře MO pana Josefa 
Vidíma. 

Důvodem k této změně byla ztráta důvěry výboru k činnosti hospodáře MO pana Benesche.  
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Ve věci vykoupení pozemků na nichž MO hospodaří byl uskutečněn další krok. Byl zakoupen 
restituční nárok v ceně 150.000,-Kč a tento uplatněn u PF ČR. Následně byly za tento restituční nárok 
získány do vlastnictví MO pozemky v katastrálním území Nová Role pod čísly pozemkových parcel 
1274,1269/1,1224/1,1215/1.
Na pozemky, které jsou ještě ve vlastnictví státu, byly uzavřeny nájemní smlouvy z PF ČR. Po dlouhých 
průtazích získala MO do vlastnictví pozemek na p.p.č.502, což je pozemek v části hospodářského 
střediska, kde uvažujeme s výstavbou přístřešku pro techniku. Po dokončení stavby skladu bude 
výstavba přístřešku dalším stěžejním úkolem pro výbor MO.  

V roce 2005 byly podzimní výlovy chovných rybníků zahájeny již v září a dokončeny byly v měsíci 
říjnu. Lze konstatovat, že bylo sloveno potřebné množství ryb pro vysazení do chovných revírů a mimo 
to byla ještě vyčleněna ryba pro rybářskou taneční zábavu „Dolovnou“ a to v počtu 100ks kaprů a 
jednoho candáta jako hlavní ceny v tombole.

Dolovná se uskutečnila v sále Domu kultury v Nové Roli 28.října. O zábavu se postarala skupina 
ELLEN a soutěže, které připravili pánové Josef Brabenec a Jaroslav Šimek. 

Na jeden z výlovů a to 24.října – byl to výlov rybníku Nad Cestou – byli pozváni sponzoři MO, kteří 
významně napomáhají organizaci při zajišťování hospodářských úkolů, podporují činnost kroužků 
mládeže a další kulturní a společenské aktivity MO.

Jednou z akcí, kde se význam spolupráce naší MO s vedením města Chodova a dalšími subjekty 
v rámci sponzorství  viditelně projevil, bylo  vyčištění a oprava hráze rybníku Spěváček v Chodově.
Za její organizaci a zajištění obzvláště děkujeme starostovi města Chodova panu Ing.Josefu Horovi.

Po celý rok probíhala za významného přispění členů a hospodářského sboru MO výstavba skladu 
krmení a hospodářských potřeb v areálu HS na Kaskádě v Nové Roli. Ke konci roku 2005 byl objekt 
připraven ke kolaudaci. Snad nebude velkou chybou, když bude za organizaci výstavby tohoto objektu 
zmíněna  pouze jedna osoba,  která se na ni nejvíce podílela a tou je pan Václav Šnajdr. 

V závěru roku naše organizace realizovala plánované pořízení nového terénního vozidla pro rozvoz 
ryb. Podařilo se nám zajistit vozidlo PV3S z tzv.“uloženek“ vojenského vozového parku,  v ceně 
75.000,-Kč a s počtem ujetých necelých  500km v době koupě.
  

Od 10. do 23.prosince probíhal v hospodářském středisku na KASKÁDĚ v Nové Roli prodej kaprů 
pro štědrovečerní tabule našich spoluobčanů – prodán byl rekordní počet šupináčů o celkové váze cca 
16q. Touto akcí byl ukončen další  úspěšný rok hospodaření naší organizace  - ČRS MO Božičany.

V roce 2005 čítala naše místní organizace celkem 
895 členů. V tomto počtu je:
         
 115 – dětí do 15 let
   20 – dorostenců ve věku 16-18 let
 731 – mužů
   29 – žen

Petrův zdar !!!

Jaroslav Šimek
 jednatel MO
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Největší úlovky našich členů v roce 2005
Jiří Kučera sumec 19,40 kg 167 cm 481 501 - ÚN Orlík

Radek Kazda sumec 16,00 kg 147 cm 451031- Labe 28
Marcela Röschelová sumec 13,40 kg 130 cm 431 011 - Koupaliště N.Role

Zdeněk Bogan štika 13,00 kg 115 cm 431 012 - Chod.potok 2
Tomáš Latislav kapr 12,30 kg 78 cm 431 011 - Chod.potok 1

Josef Utíkal kapr 12,00 kg 78 cm 411 004 - Berounka 6
Radim Novotný štika 11,00 kg 110 cm 441 043 - ÚN Nechranice

Josef Veselý candát 11,00 kg 95 cm 431 200- ÚN Jesenice
Josef Utíkal kapr 10,50 kg 72 cm 431 001- Berounka 7

Jaromír Marouš sumec 10,00 kg 120 cm 431 011 - Chod.potok 1
Jaroslav Naš amur 10,00 kg 90 cm 431 012 - Chod.potok 2
Jaroslav Naš amur 10,00 kg 90 cm 431 012 - Chod.potok 2
Josef Utíkal kapr 9,80 kg 75 cm 431 001- Berounka 7

Rudolf Kubánek kapr 9,60 kg 75 cm 481 501 - ÚN Orlík
Jiří Stöhr kapr 9,50 kg 76 cm 421 073 Vltava 21-22 ÚN Hněvkovice

Martin Pecina kapr 9,00 kg 73 cm 481 501 - ÚN Orlík
Jiří Kučera kapr 8,60 kg 73 cm 481 501 - ÚN Orlík

Vladimír Jungwirth kapr 8,40 kg 77 cm 431 200- ÚN Jesenice
Karel Červenka kapr 8,10 kg 72 cm 431 011 - Koupaliště N.Role

Pavel Habaj amur 7,80 kg 83 cm 401 001 - Berounka 3
Pavel Franěk kapr 7,60 kg 66 cm 481 501 - ÚN Orlík

Jaroslav Krajňák kapr 7,50 kg 73 cm 431 120 - Nádrž na Soutoku
Jaroslav Krajňák kapr 7,00 kg 71 cm 431 120 - Nádrž na Soutoku

Vladimír Vachoušek kapr 7,00 kg 69 cm 431 200 - ÚN Jesenice
Mario Mokrý kapr 7,00 kg 65 cm 481 501 - ÚN Orlík

Jan Tvrdík kapr 6,50 kg 68 cm 431 012 - Chod.potok 2
Josef Hegenbarth amur 6,00 kg 70 cm 431 011 - Chod.potok 1

David Sinkule candát 5,60 kg 80 cm 431 011 - Chod.potok 1
Jan Pelech candát 5,10 kg 78 cm 431 012 - Chod.potok 2

Jaroslav Krajňák cejn 4,50 kg 68 cm 431 012 - Chod.potok 2
Jiří Obdržálek štika 4,20 kg 80 cm 431 012 - Chod.potok 2

Největší množství 
nachytaných kaprů

v roce 2005
Jindřich Vitiska 191 ks 129,20 kg
Miloslav Kotva 142 ks 196,10 kg

František Orlich 132 ks 156,20 kg
Martin Homolka 121 ks 376,20 kg
Jaroslav Dvořák 102 ks 132,40 kg
Jaroslav Krajňák 96 ks 322,00 kg
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Vysazování ryb v roce 2005
do sportovních vod bylo takovéto:

REVÍR kapr K3
( ks )

lín
( ks )

štika
( ks )

candát
( ks )

amur
( ks )

úhoří 
monte
( kg )

bílá ryba
( kg )

Koupaliště  Nová Role 7 400 1 000 0 400 150
Vojkův rybník 2 650 750 0 280 80

Pískovna 1 130 50 0 20 10
Pískovna 2 130 50 0 20 10

Kozlovka 130 50 0 20 10
Cihelna 130 50 0 20 10

Dubina 1 100 50 0 20 10
Dubina 2 100 50 0 20 10

Chodovský potok 1
celkem

10 770 2 050 0 800 290 0,5kg 36kg

Nádrž Vřesová 2 750 550 0 300 200
Smolnická nádrž 2 500 500 0 200 95

Vintířov 80 100 0 20 5
Chodovský potok 2

celkem
5330 1150 0 520 300 0,5kg 30kg

Přehrada Tatrovice
pstruh duhový
ks kg

Chodovský potok 3
celkem

600 150
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Opět na téma – úlovkové lístky
Letos je tu  pochvala za včasné odevzdání úlovkových lístků za rok 2005  v termínu do 15.1.2006. 

Nicméně opět se objevilo několik rybářů, kteří si s úlovkovým lístkem – vyplněním sumáře neporadili  a 
opět jej  odevzdali nesprávně vyplněný.  Bohužel největší počet těchto nesprávně vyplněných úlovkáčů 
byl mezi celosvazovými povolenkami. Proto i letos zařazujeme na stránky “ Hastrmanu“  návod jak 
na to  a popis nečastějších chyb v úlovkových listech  z roku 2005:

1. nevyplnění sumáře – vůbec – i takové povolenky byly vráceny.
2. stále jsou používány v sumáři místní názvy rybářských revírů. V této části se již tyto  místní názvy 

neuvádějí a jeden řádek sumáře náleží jednomu revíru označenému v soupisu rybářských 
revírů 6-ti místným číslem a názvem uvedeným v soupisu rybářských revírů  proloženě.
Například: úlovky ulovené v „Novorolském koupališti“, Vojkově rybníce a třeba na Cihelně, se  
v sumáři  zapíší do  jednoho řádku takto:

431 011 – Chodovský potok 1.

Dále bude v tomto řádku uveden počet a váha jednotlivých druhů ulovených ryb na tomto revíru.         
Každý revír bude tedy v sumáři uveden pouze jednou a to na jediném řádku !!! 

3. V sumáři nejsou uváděny váhy ulovených ryb.
4. V sumáři nejsou sčítány počty ks a vah ve sloupcích jednotlivých druhů ryb  a v řádcích pak 

počet ks odlovených ryb v revíru a jejich celková váha. Váhy ryb je nutno zaokrouhlit na jedno 
desetinné místo.

5. Ve většině úlovkových lístků chybí vyplněn křížový součet  počtu úlovků a jejich vah. 
6. Nejsou zapisovány docházky k vodě a v sumáři pak chybí jejich celkový počet na jednotlivých 

revírech.
7. Do sumáře je nutno zapsat  i revír, na kterém nebyl uloven a ponechán žádný úlovek a pouze se zde 

uvede počet docházek na tento revír za celý rok. 
8. Někteří rybáři zapisují pouze docházky při kterých ulovili rybu – zapsány však musí být i docházky 

bez úlovku.

Děkuji tímto všem, kteří k vyplnění úlovkového  
lístku přistupují odpovědně a výrazně tak ulehčují 
následné zpracování celkové sumarizace úlovků, 
která je povinností MO a je na ni opravdu málo 
času. Vždy do 31. ledna musí být výsledky 
odeslány na územní svaz a při počtu cca 800 
povolenek to není žádná sranda.

Jaroslav Šimek
jednatel MO
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Datum Revír
Pod
revír

Druh ks
váha

cmkg dkg
2.4. 431011 Koupák kapr 1 1 50 40
2.4. 431011 Koupák kapr 1 2 0 45
3.4. 431011 Vojkův kapr 1 1 0 38
5.5. 431200 Jesenice cejn 1 1 50 51
5.5. 431200 Jesenice cejn 1 1 0 46
6.5. 431040 Skalka kapr 1 5 0 60
8.5. 431028 Mže 4
9.5. 431028 Mže 4
12.5. 431011Dubina  1 kapr 1 1 50 41
30.5. 431012 Vřesová kapr 1 1 50 50
14.6. 431012 Smolnice kapr 1 1 0 42
18.6. 431011 Koupák kapr 1 1 0 39
25.7. 431012 Smolnice cejn 1 0 50 38
22.9. 431008 Velký ryb. kapr 1 3 0 52

Revír Číslo
pod-

revíru

1. kapr 2. lín 3. cejn - - - - 26. celkem
Počet
docházekks

váha
ks

váha
ks

váha - - - - 
ks

váha
číslo název kg dkg kg dkg kg dkg - - - - kg dkg

431 011 Chodovský potok 1. 5 7 0 - - - - 5 7 0 4
431 012 Chodovský potok 2. 2 2 50 1 0 50 - - - - 3 3 0 3
431 200 Odrava 1 2 2 50 - - - - 2 2 50 1
431 040 Ohře 19 1 5 0 - - - - 1 5 0 1
431 008 Dalovický potok 2 1 3 0 - - - - 1 3 0 1
431 028 Mže 4 - - - - 2

- - - - 
- - - - 
- - - - 

celkem 9 17 50 3 3 0 - - - - 12 20 50 12

Pro názornost uvádíme příklad správně vyplněného úlovkového lístku:

Záznam o docházce a přehled o úlovcích

Sumář úlovků a docházek
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Vážení  rybáři a přátelé rybářského cechu.
V minulých třech letech probíhal a nadále probíhá proces, kterým se snaží výbor získat do našeho 

vlastnictví vodní plochy a pozemky v okolí hospodářského střediska v Nové Roli. V našich podmínkách 
jde o proces, který bude během na dlouhé vzdálenosti. Dosud  jsme získali do vlastnictví vodní plochy: 
Vodojem, Borovice, Komora, Zahrádkář I,  II a III,  Poslední a Příkopovou rýhu.  Úhrnná plocha 
vodních ploch je 70.414 m2, Dále jsme získali pozemky v okolí těchto vodních ploch ve výměře 
26.326 m2. V areálu hospodářského střediska došlo k vykoupení pozemků pod stavbami v ploše 
359 m2.

Do této doby bylo vynaloženo na odkup těchto pozemků 520.000 Kč (průměr 5,45 Kč/m2). 
Bohužel u části  pozemků, které jsme ještě neodkoupili, bylo nutné provést lustrace historického 

majetku Města Nová Role. Jedná se o vodní  plochy, které máme v Nové Roli v pronájmu od 
Pozemkové fondu ČR: Nad Cestou a Pařezák plocha 23.012 m2. V areálu hospodářského střediska  
plochu dvora o ploše 1.746m2.  

V době psaní tohoto příspěvku byly lustrace již ukončeny a doufám, že na výroční členské schůzi 
v březnu  budeme  moci konstatovat další pokračování  procesu ve výkupu výše uvedených ploch a 
rybníků.

V rámci Chodova se jedná o převod  vodních  ploch: Zpěváček a Bahňák v Lesní ulici vhodnou  
formou, tak aby nebyla zatížena organizace finačně.  

Jak je výše uvedeno částka  vydaná na tento účel je na poměry naší organizace vysoká.  O to více  
je nutné konstatovat uznaní za celý dosavadní průběh a to z důvodu, že na výše uvedené převody naše 
organizace dosud nemusela využít žádné půjčky. 

K tomu se patří poděkovat za přístup a práci všech členů organizace, výboru organizace a 
v neposlední řadě i sponzorům a obcím na jejichž území hospodaříme, kteří se tohoto procesu aktivně 
nebo nepřímou pomocí  účastní a účastnili. Formy příspěvků jsou různé od dobrovolného příspěvku 
členů ve výši 100,-Kč, pomoc sponzorů a členů  při výstavbě střediska a úpravě rybníků,  pomoci obcí 
v rámci legislativy a dotačních titulů na mládež.  

V současné době je také v běhu další proces, který upravuje proces nakládání s majetkem v souladu 
se současně platnou  legislativou   v zákoně o vodách,  a který úzce souvisí s nabytím  majetku.

Další oblastí, která se nám dále otvírá získáním  vodních ploch  do vlastnictví je  i čerpání  prostředků 
ze strukturálních fondů  na výstavbu nových a údržbu stávajících vodních ploch. Nárok na  dotace je 
mimo jiné podmíněn vlastnickými právy k vodním plochám   a plochou  na níž subjekt hospodaří.  

Dále je jednoznačnou výhodou, že naše organizace je součástí územní struktury  Západočeského 
územního svazu, který  je připraven pomoci jak  po stránce finační tak po stránce  administrativní a 
poradenské. 

Výchozí  podmínky  pro dokončení  obou procesů jsou  zadány a záleží pouze na našem přístupu  za 
jakých okolností a nákladů je dokončíme. 

Tento příspěvek vznikl i proto, aby bylo vidět, do čeho byl vložen dobrovolný příspěvek, který jste 
jako členové  po minulé dva roky platili. 

Chtěl bych Vás  tímto  požádat  o Vaši podporu v dalším našem společném  konání.  Každý můžeme 
přispět svým dílem,  které začíná bezvadným plněním členských povinností až po hmotnou a finační 
pomoc naší organizaci.

Petrův Zdar!
Ing. Václav Rýdl 

MO

PF

MO

MO

MO

MO

MO

MO MO
MO

MO
MO

MO

MO

PF

MO - značí majetek ve vlastnictví organizace

PF - značí majetek pozemkového fondu
a Města Nová Role je nutno odkoupit
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Casting team ČRS MO Božičany 2005 
   

Jako již tradičně, i letos máte možnost nahlédnout pod pokličku kroužku mladých 
rybářů a podívat se, co všechno se v minulém roce odehrálo a jakých závodů se naši 

prckové účastní. Není toho zrovna málo, závodů se konalo hodně, nicméně bych vám dal k nahlédnutí 
pouze výsledky ze závodů v RT, nebudu se zde zmiňovat o závodech v LRU ( na vodě), toto bereme již 
jako samozřejmost, stejně tak i účast na výlovech rybníků naší MO.

Mezi samozřejmosti patří také nocování u vody, toulání se přírodou a podobné aktivity pořádané pro 
děti.

Jediné co mě mrzí a celkem i zaráží je malý zájem ze strany rodičů, podívat se na svoje ratolesti 
během těchto akcí. Je škoda, že se rodiče nejdou podívat na to, jak se jejich rybářům vede jak 
na závodech, tak třeba o víkendovém chytání a nocování pod širákem. Myslím, že děti, hlavně ty 
nezkušené a nováčci na toto čekají, určitě se chtějí pochlubit úlovkem, nebo jen sdělit svoje pocity.

Výsledky závodů RT za rok 2005:

V celorepublikovém žebříčku RT jsou Hanka Pejšková i Míra Duchovič na prvních místech ve svojí 
kategorii.

Myslím, že úspěchy našeho týmu jsou na dobré úrovni a celé družstvo očekává nárůst výsledků a 
zlepšení úrovně našich závodníků a dosažení úspěchů na republikovém poli.

Pochopitelně se naši závodníci účastní i Zlaté udice a to jak okresního kola, tak i krajského kola.  
Navíc M.Duchovič se probojoval v loňském roce do reprezentace ZČ kraje na národní kolo ZU, které 
se konalo v Hradci Králové a na kterém obsadil osmnácté místo v celkovém pořadí.

Tento malý výčet loňského kalendáře našeho casting teamu by měl postačit k tomu, abyste si udělali 
představu jak to u mladých rybářů během roku chodí.

Pochopitelně i v letošním roce nás čeká spousta závodů, proto věřím, že nám všichni budete držet 
palce, ať se našemu CASTING TEAMU vede aspoň tak dobře, jak tomu bylo v loni.

S pozdravem Petrův zdar
Trenér Tomáš Latislav

16.1.2005 Plzeň
- st.žáci 3 místo M. Duchovič
- st. žákyně 2 místo H. Pejšková
- ml.žáci 4 místo R. Liška

12.11.2005 Kynšperk n/ O
- st.žákyně 1 místo H. Pejšková
- ml. žáci 1 místo O.Krbec
- st. žáci 1 místo M. Duchovič
- st. žáci 3 místo T. Kabourek

13.2.2005 Ostrov n/O
- st. žáci 1 místo M.Duchovič
- st. žáci 2 místo O.Krbec
- st. žákyně 2 místo H. Pejšková

19.11.2005 Písek
- st. žákyně 2 místo H. Pejšková
- st. žáci 6- 7 místo M. Duchovič

19.3.2005 Nová Role
- st. žákyně 1 místo H. Pejšková
- ml. žáci 1 místo O. Krbec
- ml. žáci 2 místo T. Dáňa
- st. žáci 1 místo M.Duchovič
- st. žáci 2 místo R. Liška

16.12.2005 Kralovice
- st. žákyně 1 místo H. Pejšková
- st. žáci 1 místo M. Duhcovič
- st. žáci 2 místo T. Kabourek
- ml. žáci 4 místo O. Krbec

9.4.2005 Plzeň
- st. žákyně 1 místo H. Pejšková
- st. žáci 1 místo M. Duchovič
- st. žáci 3 místo R. Liška
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Výsledky rybářských závodů pořádaných ČRS 
MO Božičany v lovu ryb na udici v roce 2005
Závody v lovu ryb na udici byly připraveny ČRS MO Božičany na den 7.května 2005 a konaly se 

na 22 hektarovém rybníce v Nové Roli, který je známý jako tzv.“Koupaliště“ - nebo také „Novorolský“ 
rybník a je součástí rybářského revíru Chodovský potok 1 ( 431 011 ).

Bohužel tento den byl poznamenán chladným a velmi větrným počasím, což významně ovlivnilo 
účast rybářské veřejnosti i celkový počet ulovených ryb.

V  předchozím roce byla v kategorii dospělých a dorostu účast dvojnásobná a v kategorii dětí do 15 
let až trojnásobná. Nicméně – alespoň nepršelo. 

Závody  byly vypsány pro dvě kategorie a to:
• pro děti do 15-ti let 
• pro dorostence ( 15-18 let ) a dospělé 

Nejprve několik statistických údajů:
• závodu  se zúčastnilo 61 startujících, z toho
   11 dětí do 15 let , 3 dorostenci a 47 dospělých .
• 35 účastníků  chytilo alespoň jednu rybu
• celkem bylo odloveno 206 ks ryb
• nejvíce  bylo kaprů - 114 ks a dále to pak bylo, 83 ks plotic, 4 ks cejnů, 4 ks okounů, 1 ks úhoře
• nejdelší rybou byl v kategoriích - děti do 15 let        - úhoř 52 cm a ulovil jej Tomáš Dáňa
                                                        - dospělí a dorost   - kapr 53 cm a šťastným lovcem byl Milan Zika
• vítěz v kategorii dětí do 15 let ulovil 1ks ryby o celkové délce 52 cm ( úhoř ) a stal se jím Tomáš 

Dáňa. 
• vzhledem k tomu, že žádný další z lovců v této kategorii již žádnou rybu nechytil a pořadatelé chtěli 

děti odměnit již jen za to, že v těchto klimaticky nepříznivých podmínkách vydržely soutěžit až do 
konce, byly ceny připravené pro tuto soutěž předány dětem po losování, kterého se ujal dětský vítěz 
Tomáš Dáňa 

• vítězi v kategorii dorostu a dospělých postačilo letos ulovit  24 ks ryb o celkové délce 622,5 cm  = 
bodů  a  stal se jím v historii tohoto závodu již po čtvrté za sebou  - Horst Schneider. V závěsu na    
2 místě jej již druhým rokem  stíhal  jeho největší soupeř Josef Voda s počtem bodů 539 a počtem 
ulovených ryb – 17 ks. 

V kategorii dorostu a dospělých bylo odměněno věcnými cenami prvních 10 závodníků: 

Všichni jmenovaní si odnesli za svůj 
výkon ceny, které do soutěže věnovala 
MO ČRS Božičany a sponzoři, kterými 
byli:

TU a SY –Rybářské potřeby Karlovy 
Vary, Pekárna ORLICH Chodov, 
Jaroslava Mulíková – Restaurace – 
KLUBOVNA  FK Nová Role, Karlovarský 
porcelán a.s.Nová Role ….
  

Čas čekání na celkové výsledky - zpříjemnila účastníkům závodu svým hudebním programem 
bluegrassová skupina WALCHAŘI.

Za MO ČRS Božičany - Jaroslav Šimek
jednatel MO

Umístění Jméno Počet  ryb Počet bodů (cm)
1. Horst  Schneider 24 622,5
2. Josef Voda 17 539
3. Antonín Klement 10 345
4. Petr Toth 14 316
5. Jiří Mika junior 9 298
6. Jiří Mika senior 9 282
7. Josef Dohnal 12 271
8. Karel Ečer 14 259
9. Václav Boháč 7 229

10. Milan Zika 6 226
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P o z v á n k a  na závody v lovu ryb na udici.
Závody pořádá naše místní organizace ČRS  na „Koupališti“  v Nové Roli

( revír Chodovský potok 1 č.431 011).

Závody jsou vypsány:
• I. kategorie  -  pro  dospělé a dorostence ( 15 – 18 let.)
• II.kategorie  -  pro děti do 15 let
  
            Datum konání - 13.května 2006 ( sobota )
                 Prezentace - je od 5:00 h.  v klubovně
     fotbalového klubu.
                    Startovné - dospělí  - 100,- Kč
   - dorostenci – 50,- Kč
   - děti do 15 let – bezplatně
        Zahájení závodu -  od 6:00 h.
           Konec závodu - v 11:00 h. 
Vyhodnocení závodu - předání cen  od 12:00 h.
     

Pravidla: 1) Soutěží se dle rybářského řádu.
                 2) Rozmístění soutěžících u vody – dle vylosovaného čísla stanoviště u prezentace.
                 3) Podměrečné a hájené ryby budou po změření šetrně vráceny do vody.
                 4) Hodnocení: 1cm = 1 bod.
                 5) Při shodě bodů rozhoduje počet ulovených ryb, je-li zde shoda, rozhoduje největší 
      úlovek.
                 6) Spory a protesty řeší organizační tým závodu. 

Srdečně Vás zve  výbor MO
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Některé důležité termíny a informace pro 
členy ČRS MO Božičany v r.2006

Adresa MO
Český rybářský svaz 

MO Božičany 
362 25 Božičany

Telefony
předseda

Václav Rýdl
721 386 703

jednatel
Jaroslav Šimek
603 587 865

hospodář
Josef Vidím

721 804 477

Úřední hodiny  v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2006:

leden a duben                 v úterý od 15.45  do 18.00
          ve čtvrtek  od 15.45  do 18.00

únor, březen, květen                 v úterý od 15.45  do 18.00

červen                v úterý od 15.45. do 17.00

prosinec v úterý 20. a 27. od.15.45  do 18.00

Ceny členských příspěvků  ( nutno platit každý rok do konce února !!! ) :

Dospělí:
300,-Kč

Děti do 15 let:
100,-Kč

Mládež  16 – 18 let:
200,-Kč

Cena brigádnické hodiny 60,-Kč

Brigádnická povinnost pro dospělé členy do 60-ti let
a mládež 16-18 let

10 hod. / rok
(v prvním roce členství 

15hod./rok)

Pozn.:  ženy – členky MO –  jsou výkonu brigádnické činnosti zproštěny

Termíny konání brigád:  soboty a neděle od 7.00 do 12.00 -  od března do května a dále pak od 
září do konce  listopadu v  Hospodářském středisku MO na Kaskádě v Nové Roli.

              Vrácení řádně vyplněné celoroční povolenky nejpozději do 15.ledna !!!
Mimo předání povolenky v úředních hodinách v kanceláři MO –  je možné povolenku zaslat poštou 
na adresu MO,   nebo ji odevzdat na pobočce České pošty a.s. v Božičanech. Další z možností 
- pro chodovské - je odevzdat povolenku v Prodejně rybářských potřeb, ve školní ulici č.736
u pana Ernesta Ješíka.

Příjem přihlášek nových členů je  do konce února každého roku.

Zápisné při vstupu do MO Dospělí a dorostenci          300,-Kč
Děti do 15 let                      20,-Kč 

Školení a závěrečné zkoušky nových členů     ( neděle ) 5. a 12.března 2006
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!   INFORMACE  !
Dnem 17.1.2005 nabyl účinnosti zákon č.634/2004Sb.

o správních poplatcích a stanovuje mimo jiné i ceny za vydání
či prodloužení platnosti rybářských lístků takto:

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou 
platnosti kratší než 1 rok: 60,-Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou 
platnosti 1 rok: 100,-Kč

* Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou 
platnosti 1 rok – pro osoby studující rybářství a pro osoby 
zajišťující  rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

               *
50,-Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou 
platnosti 3 roky: 200,-Kč

* Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou 
platnosti 3 roky – pro osoby studující rybářství a pro osoby 
zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

               *
100,-Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou 
platnosti 10 let: 500,-Kč

* Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou 
platnosti 10 let – pro osoby studující rybářství a pro osoby 
zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

               *
250,-Kč

* Takto označené položky se týkají  žáků 
základních škol, studentů českých odborných 
škol ve studijních oborech, popřípadě učebních 
oborech s výukou rybářství, odborných 
pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování 
rybářství v pracovní náplni, rybářských hospodářů 
a osob ustanovených jako rybářská stráž. Tyto 
osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením 
školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání 
nebo funkce na území České republiky.

Upozornění: osobám mladším 15 let může 
být vydán rybářský lístek na dobu jednoho 
roku se souhlasem zákonného zástupce.
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Český rybářský svaz,
Západočeský rybářský svaz Plzeň
Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21

Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v r. 2006
(Kč)

Územní povolenky
druh povolenky MP P

roční 700 750
roční IMV 350 380

mláděž 8-15 let 160 180
měsíční 450 500
týdenní 300 350

Celosvazové povolenky
druh povolenky MP P

roční 1400 1550
roční IMV 940 1040

mládež 8-15 let 470 520

Celorepublikové povolenky
druh povolenky MP P

roční 2200 2600

Povolenky pro nečleny (cizince)
druh povolenky MP P

roční 3080 3980
měsíční 1540 2250
týdenní 700 1130

dvoudenní 360 550
denní 200 300

Povolenky pro nečleny (cizince) - děti do 15 let
druh povolenky MP P

roční 780 1000
měsíční 390 570
týdenní 180 290

dvoudenní 90 150
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Ocenění členů MO Božičany
udělená v roce 2006

V roce 2006 byla předána na členské schůzi ocenění dále uvedeným členům ČRS  za aktivní 
činnost v ČRS a významnou pomoc při rozvoji rybářského hospodaření a sportu: 

„II“. stupeň: „I“. stupeň:

• Ing. Václav Rýdl • Ing. Ernest Ješík

• Ing Jaroslav Šimek • Tomáš Latislav

• Václav Šnajdr
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Poděkování
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat sponzorům naší MO , kteří se v roce 2005 velmi 

významně podíleli svou přízní na činnosti naší MO a to jak pomocí při plnění hospodářských 
úkolů, tak i při zajišťování činnosti kroužků mládeže, rybářských závodů, společenských 
akcí MO apod. . Mezi ty dlouhodobé patří:

CHEZAK  Karlovy Vary, Karlovarská tiskárna – Vladimír Dolejší, Sokolovská uhelná a.s.,
THUN-Karlovarský porcelán a.s., LINCOLN CZ Chodov, STAV-ELEKTRO – Jaromír Obdržálek a 
Vlastimil Šnajdr, AVIRUNION a.s.Nové Sedlo, Allianz a.s., LIAS k.s. Vintířov, 
Luboš Orlich PEKOSA Chodov, BALAKOM – Helena Skružná,Elektro Fany - František Dvořák 
Chodov,LESOTECH – p.Čech, Kniha Stach Nová Role, Potraviny Ludmila Hubková Nová Role, 
Rychlé občerstvení „VENDY“ Antonín Chvojka Nová Role, Drogerie-Dohnal Nová Role, 
pan Eduard Chytra, Autodoprava p.Mašek Chodov, Vilém Těžký Jael výroba a dekorace porcelánu 
Chodov, Červenka – výroba a dekorace porcelánu, EGERIA s.r.o.čerpací stanice ESSO Chodov, 
Autodoprava - Licehamr Chodov, Penzion U SOTONů  Stará Chodovská, 
Řeznictví – Jaroslav Pokorný Nová Role, Cukrárna JANA Nová Role – Jaroslav Podhorný,
Jaroslav Vykoupil – Dárkové zboží Chodov, Autoservis Kabourek Vintířov, ATV- výroba a dekorace 
porcelánu, Novinový stánek Kupec Chodov, Prodej Bylin Drahomíra Hanková Chodov, Stavebniny 
Ing. Nehyba Chodov, Chotes Chodov s r.o., Stavebniny p. Hubertová Chodov, Výroba a dekorace 
Porcelánu p. Volný Chodov, p.Klement – Pohostinství Chranišov,
Výroba a dekorace porcelánu - fittnes HAMA p. Malý Chodov, AUTO MOTO p. Příplata Sokolov, 
Rybářské potřeby p. Robert Mach  Karlovy Vary, zahradnictví p. Peřina Chodov, Restaurace Lidový 
dům Nová Role – Anna Jílková, Union Plast Hroznětín, Rybářské potřeby TUSY Karlovy Vary paní 
Kardianová, Rybářské potřeby Ing.Ernest Ješík Chodov, REMAL – Jiří Rešetár, Rybářské potřeby 
VIKY Karlovy Vary, Restaurace GANIA Nová Role - pan Poláček, Restaurace MIPO Chodov  - 
p.Pokorný, Kosmetika u Šárky Chodov – Šárka Hošťálková, Bohuslav Žďárský – Elektropráce 
Chodov, Restaurace SPARTA Chodov – p.Plaček …. 

Za dobrou spolupráci děkujeme starostům obcí a měst na jejichž územích působíme:         
          

 Starostovi obce Božičany – panu Janu Gebauerovi
Starostovi města  Nová Role – panu Václavu Heřmanovi

Starostovi města Chodova – panu Ing.Josefu Horovi
     Starostovi obce Vintířov – panu Jiřímu Ošeckému


