
Dne 29. ledna 2010 se ČRS MO Božičany
stala vlastníkem sportovního revíru
– Vojkův rybník !!!

16. vydání časopisu Hastrman

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2010
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Ty nejdůležitější události roku 2009 z činnosti ČRS MO Božičany 
Téměř vše se v roce 2009 točilo kolem našeho 

kulatého výročí a to 50. let založení naší organiza-
ce. Jenom pro pořádek, stalo se tak 15. března roku 
1959.

Již v lednu jsme vyhlásili soutěž pro mladé vý-
tvarníky do 15. let - s tématem „Namaluj rybu“.

Ale byli jsme i pracovití a provedli jsme vyřezání 
dřevin a křovin kolem chovných rybníků Nad Cestou 
a Borovice. Od poloviny ledna již na těchto rybnících 
pracovala těžká technika a bylo provedeno jejich vy-
čištění, rozšíření a dále vysvahování a úprava hrází.

Do Ústí nad Labem na SZIF (státní zemědělský 
investiční fond) jsme odvezli žádost o dotaci na kou-
pi komunálního malotraktoru s přídavným zařízením 
na sekání a sběr trávy a s čelní radlicí na odhrno-
vání sněhu. Byl a ještě je to běh na dlouhou tra, 

ale v současné době je již malý zelený pomocník 
- traktor americké výroby JOHN DEER v našem are-
álu. Na podzim již sekal trávu okolo chovných ryb-
níků a nyní již pomáhá s odklízením sněhu. Poda-
li jsme žádost o proplacení dotace a věříme, že to 
snad vše dobře dopadne a penízky z EU a minis-
terstva zemědělství skončí na našem účtu - jedná 
se o nemalou částku ve výši 417.000,- Kč. 

V březnu se konala v chodovském kulturním 
domě členská schůze naší organizace a byla zde 
předána celá řada rybářských ocenění za činnost 
a významnou pomoc naší organizaci.

Schůze schválila usnesení pro další rok činnosti 
a uložila výboru MO a členům tyto úkoly:

Výboru bylo uloženo:
a) zajistit vyloučení zákazu brodění na revírech 

Chodovský potok 1 a Chodovský potok 2 
z RŘ pro rok 2010 - stalo se, v roce 2010 již 
tento zákaz v soupisu rybářských revírů 
není uveden. 

b) pověřuje delegáta územní konference 
a republikového sněmu, prosazovat řešení 
pracovního příspěvku stávajícím způsobem 
- stalo se, ale byl přehlasován většinou 
z ostatních MO.

c) pověřuje delegáta územní konference 
a republikového sněmu, iniciovat změny 
v lovných mírách ryb obecně a prosazovat 
návrh horní lovné míry kapra K70 - rovněž 
se tak stalo a prozatím bylo do soupisu 
rybářských revírů ZÚS a u vybraných 
revírů byla doplněna doporučena lovná 
míra K40/70.

d) pověřuje delegáta územní konference 
a republikového sněmu, iniciovat 24 hodinový 
rybolov na vyčleněném revíru karlovarského 
kraje - bylo splněno, v rámci jednání 
konference byly pro 24 rybolov vyčleněny 
2 revíry - Hracholuská přehrada a přehra-
da Skalka v termínu od 1. 7. do 15. 9.

Členové MO dostali úkoly pouze dva:
a) podílet se v rámci plnění brigádnické 

povinnosti na investiční výstavbě MO 
a údržbě rybochovných zařízení a zařízení 
hospodářského střediska - v celku se daří 
i když stále více členů si brigády raději 
zaplatí.

b) řádně vyplnit po skončení platnosti povolenky 
sumář a povolenku odevzdat ve lhůtě 15 dnů 
od ukončení její platnosti - trvale se nedaří 
pořád ještě se najdou i mezi letitými členy 
MO ti, kteří si s vyplněním sumáře neumí 
poradit a nebo jej prostě nevyplňují vůbec. 
Asi již opravdu nebude jiného zbytí, než 
těmto členům vyhlásit roční prázdniny 
od rybolovu, aby mohli tento čas věnovat 
studiu jak řádně povolenku vyplnit.

V dubnu nás zastihla velmi smutná zpráva. Byla 
to zpráva o úmrtí našeho dlouholetého člena, ka-
maráda a hospodáře naší organizace - Josefa Vi-
díma, který zemřel po dlouhé nemoci dne 7. dubna. 
Rozloučili jsme se s ním v obřadní síni v Karlových 
Varech. 

Na sobotu 23. května jsme připravili závody 
v lovu ryb na udici, tentokráte se konaly na Vojkově 
rybníce. Před závody bylo do rybníku vysazeno cca 
70ks 10 až 13v kg kaprů, připravili jsme zde stánky 
s občerstvením a 80 míst k rybolovu okolo celého 
rybníku. Zájem rybářů však předčil naše očekávání 
a bohužel některé později příchozí jsme museli od-
mítnout. Velkým lákadlem byla i hlavní cena, kterou 
věnovala do soutěže firma STAV ELEKTRO z Cho-
dova. První cenou byl LCD televizor o úhlopříčce 
80cm. 
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A kdo ho vyhrál? 
První místo a hlavní cenu získal Vojtěch Dohnal, 

který ulovil 9ks ryb o celkové délce 257 cm (tj. 257 
bodů). Na druhém místě se pak umístil Pavel 
Macháček (201 bodů) a na místě třetím Petr Tóth 
(184 bodů).

V kategorii dětí do 15 let nebyla chycena ani jed-
na rybka a tak ceny zúčastněným dětem byly rozdě-
leny losem.

Další závody v lovu ryb se konaly 30. 5. 2009 
na Bílé vodě v Chodově od 4:00 do 15:00 hod. a po-
řádal je Carp Team Chodov za spolupráce naší MO.

V červnu byla vyhodnocena soutěž „Namaluj 
rybu“. Od malých výtvarníků jsme obdrželi nádher-
ná díla a bylo velmi obtížné vybrat ty nejzdařilejší. 
Vyhodnocení soutěže proběhlo celkem na třech ver-
nisážích, které se uskutečnili ve městské knihov-
ně v Nové Roli, ve výstavní síni OÚ v Božičanech 
a v DDM Bludiště v Chodově. Děkujeme provozo-
vatelům těchto zařízení za pomoc při přípravě vý-
stav a zvláště děkujeme za účast v soutěži členům 
kroužku Patchworku a paličkované krajky z Božičan 
a obzvláště za jejich díla s rybí tématikou ponechaná 
na památku naší organizaci. 

Další z akcí v rámci oslav výročí založení naší 
organizace byly „Dny otevřených dveří na Kaskádě“ 
o víkendu 12. až 14. června.

V pátek 12. června v podvečer byly pozváni staří 
veteráni, kteří se zapsali do dějin MO a vzpomínalo 
se na léta minulá. 

V sobotu byla Kaskáda otevřena pro veřejnost 
a od 9:00 hod. se mohli ti nejmenší prohánět na ko-
lotoči - „LABUŤÍCH“, které kroužily nad rybníkem 
Komora a další si na tomto chovném rybníku mohli 
užít rybolovu, samozřejmě pod odborným dohledem 
a metodou chy a pus.

Počasí nám přálo a účast nás opět překvapila, 
pomalu jsme nestíhali s občerstvením. Jenom pro 
zajímavost, vytočilo se 14 sudů piva, snědlo se 55kg 
klobás a cca 100 porcí uzených ryb.

V podvečer zahrála skupina Roháči z Lokte 
a dále k tanci a poslechu skupina MARAKAS.

Ve 22:00 hod. se nad vodami rybníku Komora 
rozzářil ohňostroj.

Dny otevřených dveří pak ještě dále pokračovaly 
pro malé návštěvníky ze škol a DDM.

Ani jsme se nenadáli a byl tu opět podzim a výlo-
vy chovných rybníků a následné zarybňování spor-
tovních vod. Proběhly jako po másle, jsme za těch 
50let prostě již sehraná parta.

Ale co rybáře nejvíce zajímá, jsou jako vždy 
informace co a kam bylo vysazeno:
do revíru „Chodovský potok 1“:
• Kapr 10.245ks 9.384kg
• Lín 2.030ks 404kg
• Amur 309ks 152kg
• Candát 1.200ks a 12cm 
• Štika 1.345ks a 25cm
• Úhoří monté 4.000ks 1kg

 
do revíru „Chodovský potok 2“: 
• Kapr 6.045ks 5.536kg
• Lín 500ks 100kg
• Amur 299ks 140kg
• Candát 800ks a 12cm
• Štika 317ks a 25cm 
• Úhoří monté 4.000ks 1kg
• Bílá ryby  75kg

 
Při výlovu rybníku Nad Cestou, na který byli při-

zváni naši nejvýznamnější sponzoři byl sloven su-
mec albín „Václav“. Povyrostl a zmohutněl, letos mu 
bylo 9 let, měřil 123cm a vážil 22,5kg.

V listopadu jsme výlovy zakončili taneční zába-
vou DOLOVNÁ. Konala se 27. listopadu v sále domu 
kultury v Nové Roli. Příchozí přivítalo lidovými pís-
němi dudácké duo a o vyprodaný sál se postarala 
skupina ALFASEXTET. Připravena byla šupinatá 
tombola a hlavní cena - plazmová televize LG s úh-
lopříčkou 106cm, kterou sponzorsky darovala cho-
dovská firma STAV ELEKTRO.

Prosinec byl opět ve znamení prodeje kaprů, za-
hájen byl již 12. prosince pokračoval až do štědré-
ho dne. Prodáno bylo 25q ryb (tj. přibližně 1.000ks) 
v ceně 72,- Kč/kg.

Koncem roku se hnuly ledy ve věci koupě Voj-
kova rybníku, od územního svazu jsme získali 
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jméno a příjmení druh ulovené 
ryby

délka 
v cm

váha 
v kg revír poznámky

Krix Petr sumec 189 59,00 431 059 Teplá 2 - ÚN Březová
Krix Petr kapr 92 22,50 431 059 Teplá 2 - ÚN Březová
Krix Petr kapr 96 19,50 431 059 Teplá 2 - ÚN Březová
Krix Petr tolstolobik 107 19,50 431 036 Ohře 15
Krix Petr štika 121 18,90 431 059 Teplá 2 - ÚN Březová
Krix Petr candát 106 12,80 431 059 Teplá 2 - ÚN Březová
Gottlieb Miroslav štika 110 12,10 431 200 ÚN Jesenice
Latislav Tomáš kapr 82 11,20 431008/01 Dalovický potok 2 - Velký rybník
Přibáň Stanislav kapr 80 11,00 431 059 Teplá 2 - ÚN Březová
Krix Petr candát 103 10,20 431 059 Teplá 2 - ÚN Březová
Přibáň Stanislav kapr 74 10,00 431012/02 Chodovský potok 2 - Smolnická
Latislav Tomáš kapr 76 9,60 431008/01 Dalovický potok 2 - Velký rybník
Rais František kapr 90 9,50 431036/02 Ohře 15 - Pískovny
Bohata Milan kapr 73 9,50 431012/02 Chodovský potok 2 - Smolnická
Münzer Josef kapr 75 9,50 431 059 Teplá 2 - ÚN Březová
Šajtoš Jaroslav kapr 80 9,45 431087/06 Ohře 16 A - Mezihorská
Krix Petr candát 96 9,40 441 043 Ohře 9 - ÚN Nechranice
Přibáň Stanislav kapr 77 8,80 431012/02 Chodovský potok 2 - Smolnická
Wojnar Jindřich kapr 72 8,60 431 012 Chodovský potok 2 
Latislav Tomáš štika 96 8,20 431011/08 Chodovský potok 1 - Pískovna 1
Steidl František amur 84 8,15 431012/02 Chodovský potok 2 - Smolnická
Mihál Jan kapr 72 8,00 431012/02 Chodovský potok 2 - Smolnická
Haláček Ladislav kapr 72 8,00 431008/01 Dalovický potok 2 - Velký rybník
Jelínek Václav kapr 70 8,00 431012/01 Chodovský poto 2 - RN Vřesová
Naš Jaroslav kapr 69 7,90 431012/02 Chodovský potok 2 - Smolnická
Prišák Josef kapr 69 7,80 431012/01 Chodovský poto 2 - RN Vřesová
Strádal Aleš kapr 68 7,80 432011/01 Novorolský rybník
Naš Jaroslav bolen 81 7,10 431012/02 Chodovský potok 2 - Smolnická
Řezáč Martin candát 85 7,00 441 006 Bílina 8
Naš Jaroslav amur 78 6,60 431012/02 Chodovský potok 2 - Smolnická
Chytra Eduard štika 89 6,10 431 200 ÚN Jesenice
Vynikal Jaroslav amur 76 6,00 431011/02 Chodovský potok 2 - Smolnická
Herma Jan štika 88 6,00 431 036 Ohře 15
Murin Antonín okoun 40 1,20 431012/01 Chodovský poto 2 - RN Vřesová
Tráva Zdeněk kapr 74 vrácen 431011/01 Chodovský potok 1 - Novorolské koupaliště

Z uvedených údajů v tabulce je jednoznačně nejúspěšnějším lovcem roku 2009 pan Petr Krix z Karlo-
vých Varů. Gratulujeme a přejeme ještě hodně takových skvělých úlovků.

půjčku 800 tis. Kč na 10 let a zaplatili jsme tak kupní 
cenu za tento rybník. Po odladění některých formál-
ních nedostatků při vkladu do katastru nemovitostí 
jsme se dne 29. 1. 2010 stali vlastníky této sportov-
ní vody.

Předjednána je i další koupě a to rybníku v Lesní 
ulici v Chodově, ale to je téma pro další období.

Kolik čítala naše členská základna v roce 2009?
Dle evidence z prodaných členských známek měla 
naše MO v roce 2009 celkem 921 členů:

- dospělých členů - 799 (z toho 24 žen)
- dorostenců (15 -18 let) - 23
- dětí (do 15 let) - 99

S pozdravem Petrův zdar!
Jednatel MO - Jaroslav Šimek

Z úlovkových lístků našich členů 
V odevzdaných povolenkách našich členů za rok 2009 jsme při jejich zběžné kontrole nalezli tyto zají-

mavé úlovky:
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Vážená členská základno,

můžeme říci, že i loňský rok byl pro nás hodně 
náročný rozsahem prací na hospodářském stře-
disku. V lednu jsme museli narychlo vyřezat nále-
ty a vzrostlých stromů na rybnících Borovice a Nad 
Cestou, zde musím vyzdvihnout pracovní nasaze-
ní výboru a hospodářského sboru MO. Pak mohla 
nastoupit těžká technika k rozšíření obou rybníků 
a částečnému odbahnění. Děkuji za významnou po-
moc Sokolovské uhelné a.s., autodopravě Kormucik 
a firmě Stav Elektro.

Dále jsme na horních rybnících obnovili vlásečni-
cové stroužky od pramenů. Zde se vydatnou měrou 
podílel s malým bagrem pan Jan Peřina.

V červenci po posledních velkých přívalových 
deštích došlo k poškození hráze rybníku Zahrádkář 1.

Byli jsme nuceni urychleně slovit obsádku rybní-
ku, ryby rozdělit do ostatních chovných rybníků a za-
čít s kompletní opravou - rekonstrukcí hráze. 

Rozkopali jsme hráz u stavidla a vyměnili vy-
pouštěcí trubku. Současně jsme kompletně vysy-
pali hráz makadamem. Podařilo se nám 
také zajistit rypadlo a dopravu na odtě-
žení a zvětšení dna rybníku. Zde musím 
opět poděkovat za významnou pomoc fir-
mám Eurolinia, autodoprava Nosek a au-
todoprava Mališ. Bez sponzorské pomoci 
bychom nebyli schopni tuto opravu v ta-
kovémto rozsahu provést. Dále jsme celé 
léto a podzim udržovali plochy kolem sá-
dek a mohu říci, že po výjezdním zase-
dání výboru územního svazu na našich 
sádkách a prohlídce jejich okolí jsme byli 
za naše snažení pochváleni.

Přesvědčili jsme, že když je zájem tak 
i v dnešní nelehké době je co zlepšovat ku 
prospěchu MO.

Podzimní výlovy proběhly nad oče-
kávání dobře, a kdo se zúčastnil při 

výlovech, mohl se přesvědčit, že do našeho revíru 
šlo dostatek ryb (i co do velikosti).

Je pravdou, že za vydatné pomoci firem jako 
je Chezak, KVTISK, Lesotech, Pekosa Chodov, 
Doupovské uzeniny a dalších, bychom nebyli schop-
ni některé akce v takovém rozsahu dělat. Tímto bych 
chtěl poděkovat, mou osobou hospodáře i našim 
členům, kteří nad rámec svých povinností dokáza-
li pomoci a přidat ruku k dílu a také partě v hospo-
dářském středisku, se kterou jsme byli nuceni ně-
které překážky pracně zdolávat nad rámec našich 
povinností.

Zde mi dovolte ty nejdůležitější osoby středis-
ka a členy vyjmenovat: Urbánek, Veleta, Křiklava, 
Krieglstein, Bryndáč, Brabenec, Vidím, Tráva, Šna-
jdr Vlastimil, Obdržálek, Šimek, Ješík, Ježek, Čech, 
Komínek, Pelant, Červík, Rýdl, Jejkal, Moravec, 
Galoda. 

Vím, že někomu ty jména nic neřeknou, 
ale je  mou povinností je vyzdvihnout.

Václav Šnajdr
hospodář 

Slovo hospodáře 

Rybářský kroužek Nová Role 2009 
Čím jsme se v roce 2009 zabývali:
• Provedli jsme úklid v okolí Pískovny 1, 2 a břehů 

Vojkova rybníku.
• Zorganizovali jsme „Soustředění krajského 

výběru v RT“ na hřišti TJ Božičany. Pořadatel MO 
Božičany - účast družstev z MO: Božičany, Plzeň, 
Stříbro, Kdyně, Ostrov nad Ohří a Kynšperk nad 
Ohří.

• Připravili jsme Víkendové akce 
 - chata u Černého potoka
 - rybolov Velký rybník
 - rybolov pstruhový revír:

Chaloupky - N. Hamry
 - rybolov Skalka
 - výprava na chatu v Oldřichově
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Výsledková listina 2009 soutěží v RT (rybolovné technice) mládež ČRS MO Božičany
RT HALA PLZEŇ
Ml. žáci 2. místo Duchovič Marek
St. žáci  4. místo Pecher Petr
Junioři  1. místo Pejšková Hana
 3. místo Duchovič Miroslav
 5. místo Krbec Ondřej
 6. místo Jejkalová Lucie

RT HALA NOVÁ ROLE
Ml. žáci 1. místo Duchovič Marek
St. žáci 4. místo Pecher Petr
Junioři 2. místo Pejšková Hana
 3. místo Krbec Ondřej
 4. místo Jejkalová Lucie
 5. místo Duchovič Miroslav
B 1. místo

RT HALA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Ml. žáci 1. místo Duchovič Marek
St. žáci 3. místo Krbec Ondřej
 7. místo Pecher Petr
St. žákyně 2. místo Jejkalová Lucie
Junioři 4. místo Pejšková Hana
 6. místo Duchovič Miroslav
Družstva 2. místo

RT KOŽLANY
Junioři 2. místo Duchovič Miroslav
 3. místo Pejšková Hana
 5. místo Jejkalová Lucie
Družstva 3. místo

RT KYNŠPERK NAD OHŘÍ
St. žáci 6. místo Pecher Petr
Junioři 1. místo Pejšková Hana
 3. místo Duchovič Miroslav
 4. místo Jejkalová Lucie
Družstva 1. místo

KRAJSKÝ PŘEBOR RT BOŽIČANY
Ml. žáci 3. místo Duchovič Marek
St. žáci 5. místo Pecher Petr
Junioři 3. místo Duchovič Miroslav
 4. místo Ondřej Krbec
 5. místo Pejšková Hana
 8. místo Jejkalová Lucie

POHÁR ÚSTECKÉHO KRAJE - BÍLINA
Juniorky 6. místo Pejšková Hana
 8. místo Jejkalová Lucie

KRAJSKÝ PŘEBOR RT PLZEŇ
Junioři 2. místo Duchovič Miroslav
Juniorky 1. místo Pejšková Hana
 2. místo Jejkalová Lucie

MISTROVSTVÍ ČR - BÍLINA
Pejšková Hana 2x zlato
  1x stříbro
  1x bronz
Celkově se umístila na druhém místě.

Jejkalová Lucie 1x stříbro
Duchovič Miroslav 6. místo

Krajský žebříček RT 2009

Juniroky 1. místo Pejšková Hana
 2. místo Jejkalová Lucie
Junioři 2. místo Duchovič Miroslav
 3. místo Krbec Ondřej
St. žáci 3. místo Pecher Petr
Ml. žáci 2. místo Duchovič Marek
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Mladí rybáři v Chodově 
Rybářský kroužek v Chodově vede v současné 

době p. Petr Picek. V kroužku je 25 dětí. Veškeré 
akce jsou konány v úzké spolupráci s Městem Cho-
dov (na jed. akce čerpáme granty) a DDM Bludiště 
Chodov.

Schůzky se konaly každé pondělí v DDM Bludiš-
tě v Chodově. Po zvládnutí teorie a splnění náročné-
ho testu včetně poznávání ryb se postupně schůzky 
změnily ve výjezdy na lov ryb na jednotlivé revíry. 
V tomto období šlo zejména o to vyzkoušet a pro-
hloubit teoretické vědomosti v praxi a zároveň získat 
základní etické návyky při lovu ryb. Dále jsme měli 
díky grantům a dotacím možnost uspořádat a účast-
nit se závodů v rámci města v to v roce 2009:

V květnu jsme navštívili ZOO Plzeň a to expozici 
Česká řeka. 

 
Poslední květnový víkend byl uspořádán III. roč-

ník „Kaprového víkendu Smolnická“ na Bílé vodě 
v Chodově. Blíže o tomto závodu se dočtete v sa-
mostatném článku, děti se jich účastnili v samostat-
né kategorii. 

V. ročník Chodovské Rybářské závody LRU 
Sportovní areál Bezručova ulice.

V Neděli 14. 6. 2009 byly uspořádány naší orga-
nizací závody v LRU na hřišti TJ Spartak Chodov. 
Za pěkného počasí se zúčastnilo 12 malých rybářů. 
Celkem bylo uloveno 160 ks ryb (26,88m ryb) z nichž 
největší byla plotice 35cm. Šastným rybářem - lov-
cem byl Petr Picek. 

O to větší překvapení následovaly v dalších 
dnech, kdy byly uloveny na tomto rybníčku i ryby 
trofejních velikostí (lín 51cm, okoun 43cm). V těchto 
závodech nejde jen o soutěžení, ale i aktivitu dětí. 
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50 let MO a vyhodnocení soutěž namaluj rybu 
V roce 2009 slavila naše organizace ČRS MO Božičany 50. výročí 

založení, je to docela pěkná úroda let a tak jsme chtěli připravit i něco 
pro děti. 

V měsíci lednu jsme vyhlásili soutěž pro naše nejmenší a nejmlad-
ší. Byla to výtvarná soutěž na téma - „Namaluj rybu“. Soutěž byla vy-
psána pro malíře a výtvarníky do 14 let, s uzávěrkou dodání prací 
do 30. dubna 2009. Vyhodnocení a odměnění těch nejlepších prací 
proběhlo na jednotlivých vernisáží prací, v měsíci červnu. 

- 3. 6. 2009 (středa) od 16:00 hod. v Městské knihovně v Nové 
Roli 

- 10. 6. 2009 (středa) od 16:00 hod. v budově Obecního úřadu 
v Božičanech 

- 22. 6. 2009 (pondělí) od 16:00 hod. v DDM „Bludiště v Chodově

Výstavy vý-
tvarných prací 
určitě nezkla-
maly a výběr 
těch nejlepších 
podle došlých výtvarných exponátů byl velice těžký. 
Seznam odměněných je uveden dále a vzhledem 
k rozsahu prací byl velice dlouhý a pro nás překva-
pující. Sešlo se přes 300 výkresů a výtvarných děl.

Vernisáže byly doprovázeny i kulturním progra-
mem. V Chodově nám tento program připravila ZUŠ 
Chodov a myslím si, že se tohoto úkolu zhostila 
s velkým úspěchem. Překvapením byla i účast do-
spělých, jak je vidět ve výčtu oceněných.

Proto bylo dohodnuto se správci hřiště lovení ryb 
a to každý čtvrtek pro mladé rybáře (od 16:00-17:30 
hod.) na hřišti Spartaku.. 

 
V neděli 18. 10. 2009 v Chodově na rybníku 

v areálu Spartaku Chodov bylo pro děti připravené 
rybářské soutěžení. Vzhledem k počasí, které ten-
tokrát nepřálo dětěm ani dospělím byla účast vyso-
ká. 17 závodníků se pokoušelo ulovit v přerybněném 
rybníku ryby, ale těm se z vody nechtělo bylo ulove-
no pouze 12 ryb (délka 138cm). Došlo tedy i na dal-
ší soutěže v hodu na přesnost a běh okolo rybníka. 
Přesto si každý z účastníků odnesl kapra pečeného 
ve zdejší pekárně.

Jak je vidět v těchto závodech nejde jen o výsle-
dek ale o setkávání rybářů a jejich příznivců. Samo-
zřejmě, že v rámci celého roku byla provedena i pra-
covní činnost, jako je čistění břehů rybníků odpadků 
na revírech i našich rybnících, kterých jak jsme zjis-
tily je dost.

 
Na závěr tohoto článku bychom chtěli poděko-

vat Městu Chodov, Městu Nová Role, Obci Božičany 

za granty na uspořádaní závodů, p. Jiřímu Turečkovi 
a správcům TJ Spartak Chodova za poskytnutí azylu 
v jejich areálu dále všem přátelům a příznivcům ry-
bářského cechu, kteří pomohli s organizací závodů 
a věnovali ceny pro naše mladé rybáře.

Petrův zdar !  Václav Rýdl
Petr Picek
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ZŠ Vintířov: 
• Darina Chocová
• Nikola Mráčková
• Nikola Hřebejková
• Thu Ha Mai Hana
• Dan Gadics
• Karolína Žigová

ZŠ - Jazyková Lidická 31 Karlovy Vary:
• 25 účastníků

ZŠ Chodov Komenského:
• Veronika Bartošová
• Markéta Kabelová
• Tereza Zelenková
• Ondřej Čoupek
• Simona Tothová

ZŠ Chodov Školní:
• Filip Árva
• Petr Ungermann
• Dan Sliško
• Hana Hrudková

ZŠ Chodov Husova:
• Tomáš Prokop
• Michaela Brožová
• Denisa Prokopová
• Dominik Beránek

ZŠ Božičany:
• Daniel Hricko a Michal Žemlička
• Lucie Künzlová
• Dana Hubáčková, Kačka Pundová,

Natálie Hauzrová, Veronika Nováková
• Petra Vydrová a Lenka Dopisová

• Jessica Kleinová
• Tomáš Bartůšek
• Dana Hubáčková
• Jakub Ricci
• Radek Škvor
• Miroslav Škvor

DDM Chodov:
• Kroužek keramiky 

ZŠ Nová Role:
• Jakub Kárník
• Petra Vacková
• Michaela Svobodová
• Dominik Urbánek
• Aleš Kloud
• Kristýna Korandová
• Vanesa Štěpánková
• Kateřina Franková

Společné práce:
• Školní družina Božičany
• třída 1B ZŠ komenského Chodov
• Družina ZŠ Nová Role 1. třída
• Návštěvníci Knihovna Božičany

Mateřské školy:
• Božičany
• Nová Role
• Chodov 1 a 5 MŠ 
• Vintířov

Koužek paličkování a patschworku 
v Božičanech:
• společná cena pro dospělé
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Jedním ze čtyř členů profesionální RS zápa-
dočeského územního svazu je pan Michal Kičák 
z Chebu.

Záběr jeho činnosti je opravdu pestrý a velmi ši-
roký. Hlavním cílem je zejména zkvalitnění „rybář-
ského prostředí“, prevence a „výchova lovících“.

Jak sám říká:“ určitě nebylo úmyslem ZÚS sesta-
vit dráby na rybáře. Naše činnost je v plenkách. Zá-
kladem je sběr a vyhodnocování informací od MO, 
rybářů, členů dobrovolné RS atd“.

Jednou měsíčně se členové profesionální RS 
schází a vyměňují si poznatky z terénu a z porad 

v jednotlivých MO. Snaží se operativně vyhodno-
tit a dohodnout způsob řešení vzniklých situací tak, 
aby výsledný přístup a zásah profesionální RS kore-
spondoval se zákony a byl účinný.

V letošním roce se RS soustředí zejména na tyto 
oblasti:
• MVE, jejich provoz a dodržování právních norem.
• na „lovící“ a dodržování rybářského řádu, zejména 

vedení povinné administrativy (vyplňování 
povolenek) a lovu dle rybářského řádu

• úklid místa lovu, tedy pořádek u vody, nepovolené 
vyznačování krmných míst „PET“ láhvemi apod.

Přestavujeme vám člena profesionální RS v našich sportovních revírech

Několik fotografií z činnosti profesionální RS v roce 2009:

Závěrem některé názory, které zazněli v rozhla-
sové diskusi na ČR1 Plzeň, které se zúčastnili pan 
Michal Kičák, Martin Bílý (ZÚS Plzeň) a pan Karel 
Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni:
• Michal Kičák: „Kormoráni pozřou více ryb, než 

stačí rybáři vyprodukovat. Škoda se dá za sezonu 
odhadnout cca až na 6 milionů Kč.“

• Martin Bílý: „Řešením by byla celoevropská 
regulace počtu kormoránů likvidací vajec 
v místech hnízdiš, v této věci je podána k řešení 
v Evropském parlamentu petice z ČR a SR. 

• Karel Makoň: „Za stále větší počet kormoránů 
v ČR může přemnožený kapr. Je-li něčeho 
moc tak se namnoží predátor,který to má 
zlikvidovat a stáhnout na přirozenou míru…
škody na pstruhových revírech vznikají z důvodů 
chybějících generačních ryb, které vychytali 
rybáři…kormorány neplašit, ulovenou rybu 
vyzvrací a uloví si novou. Řešením je poskytnout 
kormoránům klidový prostor u řeky, kde nemohou 
napáchat žádné škody. Musíme to s nimi vydržet“.

Přestupky členů ČRS:

Černé skládky u našich sportovních vod: Nepovolená regulace průtoku vod u MVE:

Kormoráni:
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Smolnický kaprový víkend 
Carp Team Chodov ve spolupráci s rybáři z Boži-

čan uspořádali III. ročník závodů na Bílé vodě v Cho-
dově a to poslední květnový víkend 30. a 31. 5. 2009. 
Za podmračeného a větrného počasí se klání zú-
častnilo 20 rybářů (6 dětí a 14 dospělých). Celkem 
bylo uloveno 45 ks ryb (16,9m ryb) z nichž největší 
byl kapr 67cm. Šastným rybářem - lovcem byl Mar-
tin Foldes. Cenám v těchto závodech vévodily jako 
v předešlých letech poháry a výrobky sklárny Moser 
v Karlových Varech.

Z pořadí:
Dospělí: 1. Jaroslav Jakl 336b; 2. Martin Hruška 

217b; 3. Martin Foldes 176b 
Mládež: 1. Petr Musil 156b; 2. Petr Skopový 75b 

Poděkování za krásné chvíle u vody náleží 
všem sponzorům a přátelům rybářského cechu. 
V těchto závodech nejde jen o soutěžení, 
ale i o setkávání nás rybářů u vody.

Především p. Romanu Meškánovi - řediteli 
závodů Smolnického kaprového víkendu a zároveň 
sponzorovi - Zabezpečovací a kamerové systémy 
- Chodov; firmám: Rybářské potřeby - Ing. Ernest 
Ješík - „Plzeňka“ - Chodov; Rybářské potřeby 
- Mezirolí 48; PEKOSA Chodov s.r.o. - prodej 

pekárenských výrobků; Rybářské potřeby - 
Sokolovská 81, Karlovy Vary - Rybáře; ELEKTRO 
FANY - prodejna elektrospotřebičů - Chodov; 
Mikbaits - p. Michal Kučera; p. Karel Nikl - rybářké 
potřeby, p. Pelant - výroba uzenin; Jaroslav Vykoupil 
- Chodov.

Dále především Městu Chodov, Městu Nová 
Role, Obci Božičany za příspěvky a granty na jed-
notlivé akce.

Pozvánka na rybářské závody v lovu ryb na udici 
Na den 12. června 2010 (sobota) připravuje naše 
MO ČRS závody v lovu ryb na udici.
Budou se konat na „Vojkově rybníce“ (revír Cho-
dovský potok 1 - 431 011).

Závody jsou vypsány pro dvě kategorie:
• I. kategorie - pro dospělé a dorostence (15 - 18 

let.)
• II. kategorie - pro děti do 15 let

Prezentace - je od 5:00 hod. - ve stánku na hrázi 
Vojkova rybníku

Startovné - dospělí - 100,- Kč, dorostenci - 50,- Kč, 
děti do 15 let - bezplatně

Zahájení závodu - od 6:00 hod.

Konec závodu - v 11:00 hod.

Vyhodnocení závodu - předání cen od 12:00 hod.

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.
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Vážení rybáři a přátelé rybářského cechu 
Dovolte mi opět několik informací k majetku 

organizace.

V minulosti jsme projednávali převod rybníka 
Bahňák v Chodově v Lesní ulici. Převod je projed-
nán a v tomto roce 2010 dojde zřejmě k jeho převo-
du na naší organizaci. Cena bude poměrně vysoká 
téměř 1 mil Kč, ale vzhledem k poloze a nedostatku 
revírů, které se zmenšují je to zřejmě nutností.

Dále se v tomto roce podařilo koupit rybník Voják 
za 800 tisíc Kč. Peníze jsme si půjčili od Územního 
svazu v Plzni se splatností 10 let. Část půjčky bude 
umořeno v rámci nájemních plateb za revír. 

Jak vidíte je toho mnoho co nás ještě čeká. Vzhle-
dem k finanční náročnosti se neobejdeme v bu-
doucnosti, pokud budeme realizovat koupi rybníka 
v Lesní ulici, bez další půjčky. Výhodou je, že naše 
organizace je součástí územní struktury Západočes-
kého územního svazu, který je připraven pomoci jak 
po stránce finanční půjčkou s výhodnými podmínka-
mi. Podmínkou však samozřejmě je setrvání s voda-
mi v krajském hospodaření (revír). 

Dále bych se chtěl ještě zmínit o přerozdělování 
peněz v rámci našeho územního svazu. 

Každá MO měla a má nastavenou jinou sazbu 
a to jak v počtu brigádnických hodin, tak výši finanč-
ní náhrady za neopracované brigády. V konečném 
důsledku tak vznikal nerovný přístup k výkonu rybář-
ského práva pro jednotlivé členy jedné organizace, 
tedy ČRS. 

V současné době, jak víte byl schválen územní 
konferencí, odvod za každou první roční povolenku 
prodanou členovi organizace 500,- Kč do společ-
ného hospodářského fondu SHR s tím, že tyto pro-
středky budou územním svazem přerozděleny zpět. 
Od této platby jsou osvobozeni děti do 18. let a drži-
telé průkazu ZTP a ZTPP.

Kriteria přerozdělení souvisí s těmi činnostmi, 
které jsou v MO zajišovány brigádnickou prací. 

a) Téměř polovina prostředků se rozděluje 
do hlavní náplně místních organizací, 
tj. produkce násadových ryb do MP 
revírů. Výše příspěvku koresponduje pak 
s úspěšností té které MO v chovu ryb. 

b) Lososovité ryby – polovina místních organizací 
chová i lososovité ryby a pečuje o P revíry 

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. 

Počet míst k rybolovu je na Vojkově rybníce ome-
zen pouze na 80. Bude-li zájem větší, nebudeme jej 
moci uspokojit a proto přijte raději včas.

Srdečně zve výbor MO
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Jak se žije pod ledem Bílé vody ??? 
To vidíte z obrázků, které nafotil Jiří Šejba při své návštěvě „Pod ledem“ v revíru Chodovský potok 2 

- Smolnická nádrž, nebo také „Bílá voda“ v lednu 2010.

a proto zde rovněž platí zásada, že lze 
vhodnou skladbou rybí obsádky dosáhnout 
příznivých ekonomických výsledků. 

c) Počet dospělých členů – koeficient pro tohle 
kritérium byl nastaven, aby byl zajištěn 
existenční příjem hlavně pro velké místní 
organizace. 

d) Revíry – prostředky stanovené pro revíry 
by se měly v budoucnu projevit v kvalitě péče 
o revíry. 

Pro naši organizaci to znamená pouze to, že pro 
rok 2010 byl vyčíslen podíl na SHR ve výši cca 
430 tis. Kč, odvod za vydané povolenky se předpo-
kládá cca 400 tis. Kč. Tyto čísla vypovídají, že orga-
nizace s produkcí ryb, jako je naše nebudou ve ztrá-
tě. Pokud bude tento systém zachován je výhodné 

získat nové revíry a zvyšovat produkci ryb. Za do-
savadní výsledky můžeme poděkovat práci našich 
předchůdců, kteří zajistili získání produkčních ryb-
níků a systému hospodaření, v němž si rybu do re-
víru vypěstujeme sami. Bez jejich zápalu do práce 
a dobrého hospodaření by naše dnešní pozice byla 
daleko horší.

K tomu se patří poděkovat za přístup a práci 
všech členů organizace,výboru organizace a v ne-
poslední řadě i sponzorům a obcím na jejichž území 
hospodaříme, kteří se tohoto procesu aktivně nebo 
nepřímou pomocí účastní a účastnili.

Petrův Zdar!
Ing. Václav Rýdl
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Ceny státních rybářských lístků 

Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v roce 2010 (Kč) 

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 zajišující 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 zajišující 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 zajišující 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.

Územní povolenky
druh povolenky MP P

roční 950 Kč 1000 Kč
roční IMV 500 Kč 500 Kč

mláděž 8-15 let 250 Kč 250 Kč
měsíční 550 Kč 550 Kč
týdenní 450 Kč 450 Kč

Celosvazové povolenky
druh povolenky MP P

roční 1750 Kč 1800 Kč
roční IMV 1150 Kč 1200 Kč

mládež 8-15 let 600 Kč 600 Kč

Celorepublikové povolenky
druh povolenky MP P

roční 2600 Kč 2850 Kč

Povolenky pro nečleny (cizince)
druh povolenky MP P

roční 4500 Kč 5500 Kč
měsíční 2300 Kč 2800 Kč
týdenní 1200 Kč 1500 Kč

dvoudenní 600 Kč 1000 Kč
denní 300 Kč 500 Kč

Povolenky pro nečleny (cizince)
- děti do 15 let

druh povolenky MP P
roční 1000 Kč 1200 Kč

měsíční 500 Kč 600 Kč
týdenní 250 Kč 300 Kč

dvoudenní 150 Kč 200 Kč

Český rybářský svaz
Západočeský rybářský svaz Plzeň

Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21
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Adresa MO
Český rybářský svaz MO Božičany

Božičany 96, 362 25 Božičany

Předseda
Ing. Ernest Ješík

721 376 583
ernest.jesik@seznam.cz

Jednatel
Ing. Jaroslav Šimek

603 587 865
jaroslav.simek@thun.cz

Hospodář
Václav Šnajdr
606 333 810

pohodar500@seznam.cz

Úřední hodiny v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2010:

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 7. 12. a 14. 12. od.15.45 do 18.00

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

Dospělí: 400,- 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 - nebo 600 Kč/rok
Mládež 16 - 18 let - 300,- Kč

Noví členové v prvním roce členství 15 hod./rok - nebo 900,- Kč/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.
Vrátit povolenku v Chodově můžete i v obchodě:

Rybářské potřeby Ing. Ernest Ješík, ve Školní ulici č.p. 736

Příjem přihlášek nových členů je do konce února každého roku.
Školení nových členů je připravováno vždy na první a druhou neděli v měsíci březnu. 

Vždy od 8.00 do 12.00 v HS na Kaskádě v Nové Roli.

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

Termíny schůzek dětských rybářských kroužků:
 • při DDM „BLUDIŠTě“ v Chodově
 • při DDM Nová Role

pondělí od 15.00 hod.
pondělí, úterý, čtvrtek a sobota od 16.00 hod.

Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany 
v roce 2009



všem, kteří nám v roce 2009 pomáhali v naší práci ve prospěch 
Českého rybářského svazu a to jak pomocí při plnění hospodářských 
úkolů, tak i při zajišování činnosti kroužků mládeže, rybářských 
závodů, společenských akcí MO apod.:

CHEZAK - Karlovy Vary, KVTISK,s.r.o. - Vladimír Dolejší, 
STAVELEKTRO - Jaromír Obdržálek a Vlastimil Šnajdr, Sokolovská 
uhelná a.s., THUN 1794 a.s., LESOTECH - Jaroslav Čech, Luboš 
Orlich PEKOSA Chodov, Doupovské uzeniny Josef Pelant, Petr Veselý 
- Karlovy Vary, Truhlářství Miroslav Pelant Bochov, LINCOLN CZ Chodov 
- Martin Zvěřina, AVIRUNION a.s. Nové Sedlo, Apparaisal services Praha 
- Znalecký ústav, s.r.o. - Ing.Tomáš Brabenec, Allianz a.s., LIAZ Vintířov 
k.s., Elektro Fany - František Dvořák Chodov, Dinocommerce s.r.o. Karlovy 
Vary, Stavcenter s.r.o. p. Hrdlička Karlovy Vary, Hotel PRIMA Karlovy Vary
- Doubí, Pneucentrum s.r.o. - p. Hejda Karlovy Vary, Auto Mudra s.r.o. 
Karlovy Vary, p. Petr Šíp - pokrývačství a klempířství Chodov; p. Bohuslav 
Mazur - kovoobrábění Chodov, p. Stanislav Svoboda - kovoobrábění 
Chodov, Stasko plus s.r.o. p. Kopstein Karlovy Vary; Nega s.r.o. Stará 
Chodovská, AMT Příbram s.r.o., Eduard Chytra - LOFIDA, Autodoprava 
Kormucik Chodov, Vilém Těžký Jael výroba a dekorace porcelánu 
Chodov, EGERIA s.r.o. čerpací stanice ESSO Chodov, Autodoprava 
- Jiří Licehamr Chodov, Penzion U SOTONŮ Stará Chodovská, Jaroslav 
Vykoupil - Dárkové zboží Chodov, Autoservis Kabourek Vintířov, WIRO-
PLAST, s.r.o., TECHNOROL s.r.o. - Josef Škarda, Prodej Bylin Drahomíra 
Hanková a p. Mirka Netíková Chodov, Chotes Chodov s r.o., Výroba 
a dekorace Porcelánu p. Volný Chodov, p. Klement - Elektromontáže 
s.r.o. Chranišov, p. Klement - Pohostinství Chranišov, Rybářské potřeby 
Robert Mach Karlovy Vary, Zahradnictví p. Peřina Chodov, Rybářské 
potřeby Ing. Ernest Ješík Chodov, Restaurace MIPO Chodov - p. Pokorný, 
Bohuslav Žárský - Elektropráce Chodov, Restaurace SPARTA Chodov 
- p. Plaček, Rybářské centrum Otovice - Josef Kálal, Autodoprava 
Milan Mališ Chranišov, Autodoprava pan Nosek, GB-COMP v.o.s.
- Nová Role, Restaurace U Nádraží Chodov - p. Kadeřábek, Restaurace 
J+M Chodov - p. Michta, Restaurace K2 - p. Doung Ta Quoc, pan Hrabě - 
stavitel Stará Chodovská, Restaurace na rozcestí - Patriot Chodov, Masáže 
p. Špičková Chodov, p. Musil a p. Veselý elektro-Chodov...

Poděkování 

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


