
J ak již bylo zmíněno v roce 1959 se začala psát hist orie rybářského 

spolku MO Božičany a ona se skuteč ně nejen žila, ale i zapisovala. 

V mimořádné příloze let ošního vydání časopisu HASTRMAN 2009 najdet e 

některé archiválie z doby před 50 let y, kdy to vše začínalo.

50 let života MO ČRS Božičany
( 15. 3. 1959 - 15. 3. 2009 )

Fotografi e těch, kteří stáli u zrodu našeho dnešního sp olku ČRS MO Božičany.



Přebal kroniky.



První zápisy z kroniky M O vedené od roku 1959.



Rybářské pr ávo.



Rybářský pasovací glejt.



Zápis z ustavující schůze MO Božičany.



15 let  vydávání informačního časopisu

HASTRMAN ( 1994 – 2009 )

Dalším výročím, na které nelze let os 

zapomenout, je sice pouze 15-té výročí, 

ale i ono je také tak trochu kulaté  

a váže se k vydávání našeho časopisu 

HASTRMAN. Od roku 1994, kdy spatřil 

svět lo svět a, zaznamenává okamžiky 

ze život a  naší organizace. A jak 

vypadal je vidět  z jeho titulní stránky 

z roku 1994, kdy si naše organizace 

připomínala 35 let  své ex ist ence. Dneš ní 

podobu časopisu HASTRMAN 2009 

máte právě před sebou.

Takto začínal náš HASTRMAN.



Fot ografi e členů výboru a hospodářského sboru ČRS MO Božičany
pořízená v den 50. výročí založení MO – 15. 3. 2009.

zleva stojící: Roman Vidím (HS), Ing.Ernes t Ješ ík (předseda MO), Pet r Jejkal (HS), Jiří Fík Krieglstein (HS), 
Jaromír Obdržálek (předseda DK), Ing.Jaroslav Šimek (jednatel MO), Stanislav Bryndáč (míst opředseda MO), 
Radovan Guma Křiklava (HS), Radek Ves elý (HS), Vladimír Ježek (účet ní MO), Ing.Václav Rýdl (pokladník 
MO), Josef Urbánek (správce autoparku a HS MO), Jaroslav Pejšek (vedoucí kroužku mládeže), Václav Šnajdr 
(zástupce hospodáře)

zleva sedící: Zdeněk Tráva (HS), Vlastimil Šnajdr (člen výboru MO), Tomáš Latislav (vedoucí mládeže MO), 
Josef Brabenec  (člen výboru – propagace MO), Zdeněk Velet a (HS)

Na fot ografi i z důvodu nemoci chybí: Josef Vidím (hospodář MO)

Václav Rýdl, dnes čestný a bývalý př eds eda MO, kterou řídil celých 42 let (1964-2006).


