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Události roku 2006 v naší MO
Začátek roku 2006 byl poznamenán velmi tuhou  a dlouhou zimou s velkým množstvím sněhu 

a tak v tomto období probíhaly pouze akce, které bylo možno provozovat v teple a v suchu kanceláří, 
jako například schůzová činnost výboru, sumarizace úlovků našich členů, výdej povolenek na novou 
sezonu, příprava školení nových členů a rovněž tak i příprava plesu MO. Ples se konal 17.února 
v sále chodovského Kassu a byl tentokrát zpestřen ukázkami orientálních  tanců.

Dlouhá zima pak měla na svědomí velké množství padlých ryb na našich sportovních vodách. 
Nejvíce byl postižen rybník Školka v Božičanech a Novorolský rybník.

Nebyla to však jediná ztráta, která postihla naší MO. Přišli jsme i o našeho věrného čtyřnohého 
přítele – strážce hospodářského střediska – vlčáka Andyho.  

Na březnové výroční členské schůzi byl volen nový výbor MO a ten  na své první schůzce provedl 
volbu předsedy a ostatních funkcionářů MO v tomto složení:

 Jméno  Funkce
1 Ing.Ernest Ješík předseda  
2 Stanislav Bryndáč místopředseda ( ŽP a čistota vod)  
3 Ing.Jaroslav Šimek jednatel
4 Josef Vidím hospodář
5 Václav Šnajdr zástupce hospodáře
6 Vladimír Ježek ekonom -účetní
7 Ing.Václav Rýdl pokladník
8 Josef Urbánek ved. autoparku a HS
9 Josef Brabenec vedoucí propagace
10 Tomáš Latislav vedoucí mládeže
11 Vlastimil Šnajdr člen výboru

Do dozorčí komise byli zvoleni:
Jméno  
Jaromír Obdržálek  předseda DK
Jiří Vacek člen DK
Vilém Junker člen DK
Heribert Weiss člen DK
Pavel Prokop člen DK

1. Členská schůze svým usnesením uložila výboru MO:
a) Zajistit výstavbu přístřešku pro techniku vozidla MO v areálu HS.
b) Pokračovat v zajišťování výkupu pozemků na kterých MO hospodaří do vlastnictví MO.
c) Zajistit převedení rybníku v Lesní ulici do seznamu revírů a zajistit jeho zarybnění po vyřízení 

legislativních formalit.
d) V rámci platné legislativy navrhnout pro revír Smolnická upravenou míru kapra na minimální 

lovnou míru 40cm a maximální lovnou míru 70cm.

2. Členská schůze uložila členům MO :
a ) podílet se v rámci plnění brigádnické povinnosti na  investiční výstavbě MO.
b) řádně vyplnit po skončení platnosti povolenky sumář a povolenku odevzdat ve lhůtě 15 dnů od 

ukončení její platnosti. Nestane-li se tak, pak nevydat členu povolenku pro rok 2007 a stejně 
tak činit i v letech následných.

Do výboru MO již nekandidoval předseda pan Václav Rýdl. Všichni přítomní mu poděkovali za 
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jeho dlouholetou činnost v ČRS a činnost ve funkci předsedy MO. Členem ČRS je již od roku 1958 
a v letech 1964 - 2006 vykonával funkci předsedy. Čestným předsedou naší MO bude pro všechny 
i nadále.

V květnu 13.5.2006 se uskutečnily na Novorolském rybníku závody v lovu ryb.
Kategorii dospělých vyhrál již po čtvrté Horst Schneider z Karlových Varů.
V kategorii dětí byl na prvním místě Míra Duchovič z Nové Role. 

Celkem bylo při závodech uloveno: 152ks kaprů,19ks cejnů, 306ks plotic, 7ks okounů a14ks 
ostatních druhů ryb.

V průběhu jarních a letních měsíců pokračovala dostavba skladu hospodářských potřeb a zahájena 
byla výstavba přístřešku pro techniku a další úpravy hospodářského areálu.

V podzimních měsících zaměstnali členy hospodářského sboru výlovy a dále spolupráce s městem 
Nová Role a firmou G-servis Praha na čištění vod Novorolského rybníku od bahna a sinic, více 
o tomto tématu naleznete na dalších stránkách letošního Hastrmanu.

Současně s výlovy chovných rybníků probíhalo i vysazování ryb do sportovních revírů, v roce 
2006 bylo celkem vysazeno:
do revíru „Chodovský potok 1“:  do revíru „Chodovský potok 2“:

• Kapr 9.510 ks 9.817 kg • Kapr 5.300 ks 4.753 kg
• Lín 1.320 ks 129 kg • Lín 1.000 ks 98 kg
• Amur 325 ks 82 kg • Amur 330 ks 64 kg
• Candát 1.000 ks a 7cm • Candát 1.350 ks a 7 cm
• Štika 560 ks a 23 cm • Štika 400 ks a 23 cm

 • Bílá ryba 16 kg

Tečkou za výlovy byla rybářská taneční zábava  DOLOVNÁ , která se konala se v sále domu kultury 
v Nové Roli. K tanci hrála skupina ELLEN a po půlnoci si ti šťastnější z přítomných odnesli s sebou 
domů šupináče z chovných rybníků naší MO.

V předvánočním období probíhal  v hospodářském středisku naší MO prodej kaprů. Pro vánoční 
stoly byla dovezena ryba od našich kolegů z Blatenské ryby.

A ještě jedna historická  událost, která proběhla v závěru  roku 2006.
Začátkem  prosince byla na  PF ČR v K.Varech  podepsána kupní smlouva na pozemky pod  

rybníky „Nad Cestou“, „Borovice“, „Rýha“ a dále na zbývající část dvora hospodářského střediska. 
Od  1.ledna  roku 2007,  je  tedy v majetku MO i poslední zbývající část chovných rybníků  kaskády 
v Nové Roli a na Nový rok jsme si tedy mohli  připít na zdraví a přírůstky našich kaprů ve vlastních 
chovných rybnících. A věřte nebo ne, opravdu jsme tak učinili.  

Petrův zdar !!!
jednatel MO - Jaroslav Šimek
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Nejzajímavější úlovky našich členů v roce 2006
(Pozn. - uvedeny jsou pouze úlovky z krajských povolenek, které zpracovává naše MO)

1 Josef Buček tolstolobik 28,70 kg 118 cm 441 043 - Ohře 9
2 Antonín Minarský kapr 16,80 kg 89 cm 431 011 - Chod.potok 1
3 Miroslav Ďurica kapr 16,50 kg 92 cm 431 008 - Dalovický potok 2
4 Miloslav Rumlena amur 12,50 kg 98 cm 431 012 - Chod.potok 2
5 Josef Buček štika 12,30 kg 114 cm 441 043 - Ohře 9
6 Jaroslav Naš amur 11,70 kg 96 cm 431 012 - Chod.potok 2
7 Jana Flachsová sumec 11,00 kg 110 cm 441 019 - Labe
8 Radek Kazda sumec 10,00 kg 118 cm 451 031 - Labe 28
9 Josef Buček candát 9,90 kg 98 cm 443 059 - Ohře 8B

10 Vladimír Vachoušek kapr 9,65 kg 74 cm 431 008 - Dalovický potok 2
11 Radek Kazda kapr 9,00 kg 84 cm 451 033 - Labe 30
12 Karel Červenka kapr 8,90 kg 70 cm 431 011 - Chod.potok 1
13 Vojtěch Kollár tolstolobik 8,20 kg 85 cm 431 033 - Ohře 13
14 Miloslav Kotva candát 8,00 kg 94 cm 431 012 - Chod.potok 2
15 Jaroslav Naš amur 7,60 kg 82 cm 431 012 - Chod.potok 2
16 Jan Viceník amur 7,00 kg 80 cm 431 001 - Berounka 7
17 Jaroslav Beck candát 7,00 kg 87 cm 431 034 - Ohře 13A
18 Miroslav Sýkora bolen 4,90 kg 70 cm 431 011 - Chod.potok 1
19 Ladislav Wotzy cejn 4,00 kg 65 cm 441 043 - Ohře 9
20 Jaroslav Krajňák cejn velký 3,54 kg 63 cm 431 012 - Chod.potok 2
21 Miroslav Sýkora cejn 3,15 kg 60 cm 431 011 - Chod.potok 1
22 Petr Gratzl parma 2,30 kg 68 cm 431 033 - Ohře 13
23 Martin Kubánek parma 2,00 kg 60 cm 431 035 - Ohře 14
24 Jiří Marterer úhoř 1,80 kg 94 cm 431 011 - Chod.potok 1
25 Jaroslav Krajňák úhoř 0,94 kg 90 cm 431 012 - Chod.potok 2

Největší množství ulovených ryb 
v roce 2006

1 Miloslav Kotva 325 ks 175,60 kg 0,54 kg/ks
2 Jiří Šlégr 230 ks 101,50 kg 0,44 kg/ks
3 Jaroslav Kolář 114 ks 162,50 kg 1,43 kg/ks
4 Miloslav Vitoušek 110 ks 71,10 kg 0,65 kg/ks
5 Zdeněk Linha 108 ks 162,60 kg 1,51 kg/ks
6 Josf Slaměnka 77 ks 86,00 kg 1,12 kg/ks
7 Michal Vavrik 70 ks 101,50 kg 1,45 kg/ks
8 Vlastimil Zahrádka 69 ks 92,00 kg 1,33 kg/ks
9 Jiří Krejčí 59 ks 91,00 kg 1,54 kg/ks

10 Václav Boháč 56 ks 76,60 kg 1,37 kg/ks
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Čištění „Novorolského“ rybníku
Novorolský rybník je největším z rybníků sportovních vod obhospodařovaných naší organizací 

Českého rybářského svazu MO Božičany. Má rozlohu  22 ha ( i když po posledním měření je to 
o trochu méně), ale to není to nejdůležitější. Důležité je to, že se kolem něj v poslední době něco 
děje a o tom co se děje bychom vás rádi informovali.

Město Nová Role se začalo ve spolupráci s firmou G-Servis intenzivně zajímat o možnosti, jak 
v Novorolském rybníku opět nastolit biologickou rovnováhu, která přinese spoustu užitečných 
věcí. Například čistou vodu bez  zdraví škodlivých sinic, ve které se bude možno v letních měsících 
bez obav koupat, užívat tuto vodu pro zálivku zahrad v okolí rybníku a to opět bez obavy, že dojde 
k poškození zeleniny a ovoce a následně i zdraví jejich konzumentů.

Dále také přinese zkvalitnění-ozdravění života ve vodě a pokud se podaří někomu z rybářů 
ulovit rybu a ponechá si ji ke konzumaci, nebude již muset konstatovat: “dobrý, ale z Jesenice je 
lepší…“.

Aby vše toto pozitivní mohlo nastat došlo v závěru roku 2006 k těmto opatřením:
• Od 19.9.2006 bylo zahájeno spouštění hladiny Novorolského rybníku na cílovou výšku, nižší 

cca o 1metr pod současný stav.
• V termínu od 9.10.2006 byl vzhledem ke snižování hladiny rybníku  vyhlášen zákazu rybolovu 

na revíru 431 011 – Novorolský rybník ( Koupaliště Nová Role) a to až do konce roku 2006, 
tedy do 31.12.2006.

• V období po dosažení snížené hladiny  - od 23.10. do 23.11.2006 - provedla firma G- 
Servis aplikaci biopreparátů, jejichž úkolem je částečný rozklad sedimentovaných živin 
a demineralizace odkrytého bahna. Současně byl proveden průzkum a zmapování různých 
nelegálních výpustí zaústěných  pod hladinu rybníku. S majiteli těchto zařízení zahájily orgány 
státní správy jednání s cílem zjednání nápravy zjištěného stavu. 

• 25.listopadu byl rybník opět zaražen a zahájeno jeho napouštění na původní hladinu Aby 
se napuštění  co nejvíce urychlilo, bylo po výlovech chovných rybníků na Kaskádě naší MO 
provedeno jejich opětné zaražení a byla v nich akumulována voda pro napuštění Novorolského 
rybníku.

• Byla provedena úprava  podzimního vysazení nové obsádky kapra do  Novorolského rybníku, 
vysazena byla  pouze poloviční obsádka tj. 3.000ks. Deficit ve vysazení kapra  byl nahrazen 
vysazením dravé ryby. S obdobně upravenou rybí obsádkou je počítáno i pro další roky. Aby 
kapr v revíru nechyběl byl zvýšen počet vysazených kaprů v ostatních částech revíru Chodovský 
potok 1, jako například v rybnících:Vojkův, Školka, Mírová,  Pískovna1,2, Mezirolský, Dubina 
1,2, Kozlovka a Cihelna.

Jaroslav Šimek  jednatel MO



Opět  - něco málo o povolenkách a sumářích
O hodně se zlepšilo vracení úlovkových lístků, v termínu do 15 ledna bylo vráceno více než 90% 

vydaných povolenek . Přesto však zůstalo několik málo povolenek neodevzdaných i po 31. lednu.
U některých z těch včas vrácených, se stále ještě objevují povolenky členů, kteří již nejsou nováčky 

a přesto si doposud si nevšimli, že povolenka má i druhou stranu se sumářem úlovků.
Dalším prohřeškem, který komplikuje zpracování dat ze sumářů je evidence docházek. V sumáři 

je nutno zapsat i revíry na nichž rybář v průběhu roku  byl a odešel bez úlovku.
Tak snad po příští sezóně  již bez závad.

Aby bylo jasné jak nato, uvádíme ještě jednou vzor podle kterého to zkuste v sumáři za rok 2007.
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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

Vzorový příklad vyplnění úlovkového lístku
Záznam o docházce a přehled o úlovcích

Sumář úlovků a docházek
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Výsledky rybářských závodů pořádaných ČRS 
MO Božičany v lovu ryb na udici v roce 2006

Závody v lovu ryb na udici byly připraveny ČRS MO Božičany na den 13.května 2006. Konaly se 
na 22 hektarovém rybníce v Nové Roli, známým jako „Koupaliště“ - nebo také „Novorolský“ rybník.

Bohužel i v tomto roce byl tento den  poznamenán chladným, velmi větrným  a deštivým počasím, 
což významně ovlivnilo účast rybářské veřejnosti.

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

 Několik statistických údajů:
• závodu  se zúčastnilo 50 startujících, z toho 11 dětí do 15 let , 4 dorostenci

a 35 dospělých.
• celkem bylo odloveno 498 ks ryb
• nejvíce  bylo uloveno plotic – 306 ks. Z dalších druhů ryb: 152ks kaprů, 19ks cejnů,

7ks okounů, 14ks ostatních druhů ryb
• nejdelší ulovenou rybou závodu byl  kapr 49cm a ulovil jej  Jakub Kankrlík
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V kategorii dorostu a dospělých 
bylo odměněno věcnými cenami 
prvních 10 závodníků : 

Umístění Jméno Počet bodů (cm)
1. Horst  Schneider 1.014
2. Jiří Mika 643
3. Petr Tóth 570
4. Václav Boháč 527
5. Václav Mach 518
6. Robert Pospíšil 441
7. Josef  Voda 421
8. Miloslav Machatý 409
9. Jindřich Mach 405

10. Jan Novotný 356

V kategorii dětí do 15 let  bylo 
odměněno věcnými cenami 
celkem 6 soutěžících: 

Umístění Jméno Počet bodů (cm)
1. Miroslav Duchovič 589
2. Tomáš Popelka 408
3. Pavel Šperl 205
4. Hanka Pejšková 196
5. Roman Urban 144
6. Tomáš Svoboda 124

Všichni jmenovaní si odnesli za svůj výkon ceny, 
které do soutěže věnovala MO ČRS Božičany.
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Zapište si do vašeho rybářského diáře
k datu 12.5.2007( sobota) si udělejte poznámku –

v Nové Roli na „Novorolském rybníku “ (revír Chodovský potok 1 - 431 011) pořádá naše místní 
organizace ČRS závody v lovu ryb na udici.

     
Závody jsou vypsány :

• I. kategorie -   pro  dospělé a dorostence ( 15 – 18 let.)
• II.kategorie - pro děti do 15 let
  

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



Něco z činnosti dětského rybářského kroužku
MO ČRS Božičany má svůj rybářský kroužek již několik let a tento ani v roce 2006 nijak nezahálel 

a božičanským dělal dobrou vizitku. Děti se pravidelně účastní rybářských závodů v plavané. V soutěži 
Zlatá udice se Hana Pejšková probojovala do Národního kola, kde získala druhé a třetí místo, ale 
kroužek se hlavně zaměřuje na závody v rybolovné technice. Tady má MO opravdová želízka v ohni.   
K nahlédnutí je výsledková listina v RT za rok 2006:

Plzeň: 1.místo kategorie starší žákyně  H.Pejšková
 3.místo kategorie starší žáci M. Duchovič 
 3.místo kategorie mladší žáci O. Krbec
Ostrov: 1.místo kategorie starších žákyň H. Pejšková
 1.místo kategorie starší žáci M. Duchovič
N. Role: 1. místo kategorie mladší žáci O. Krbec, 2. místo D. Bartoš
 1.místo kategorie starší žáci M. Duchovič 3. místo T. Kabourek
 1.místo kategorie starší žákyně  H. Pejšková

Na Krajském kole v Plzni opět bodovali naši rybáři, když H. Pejšková byla první, M.Duchovič 
a D. Bartoš třetí a O.Krbec obsadil páté místo. To bylo na jarních závodech, na podzim se téměř vše 
opakovalo, první H.Pejšková, třetí M. Duchovič a pátý O. Krbec. Z Kynšperku naši domů dovezli dvě 
zlaté H. Pejšková a M. Duchovič, O. Krbec byl třetí.Vánoční turnaj v Kotlánech, který uzavírá sezonu 
v RT se Božičanským taky povedl, M. Duchovič byl druhý, H. Pejšková třetí a O. Krbec taky třetí. 
Desáté místo obsadila L. Jejkalová a na 22 místě skončil P. Pechár, oba jsou nováčci v casting teamu 
a svoji závodní budoucnost mají teprve před sebou.

Naši representovali MO Božičany i na Mistrovství ČR v rybolovné technice, kde H. Pejšková 
vybojovala 2x stříbro, a za pětiboj byla čtvrtá, M. Duchovič si v dálce vyházel čtvrté místo, kdy mu 
bohužel nevyšel poslední hod, který ho mohl postavit na bednu.

Jak sami vidíte, úspěchy to nejsou malé, nicméně naši neusínají na vavřínech a již dnes se pomalu 
připravují na příští sezonu.

Z dalších aktivit kroužku nesmíme opomenout starost o přírodu. Mladí rybáři, jak je již zvykem i letos 
čistili břehy Vřesovské nádrže, rybníku Bahňák, Vojkova rybníka a Novorolského koupaliště, navíc se 
podíleli na sběru a tím pádem i záchraně škeblí na koupališti, na kterém se vypouštěním snižovala 
hladina a tyto škeble by jinak čekal úhyn.Můžu s jistotou říct, že se jich vysbíralo několik tisíc a všechny 
se vracely opět do vod koupaliště.

Další aktivitou jsou víkendové pobyty u vody spojené s chytáním a tréninkem v plavané. Letos se nám 
povedlo získat od p.Lachmanové na víkend mysliveckou chatu, kde rybáři prožili lesní víkend, který byl 
hodně odlišný od víkendu rybářského a kde děti poznali něco jiného než jen vodu a ryby.

Dále se velmi slibně rozvinula spolupráce se střediskem Českách drah  - p. Javůrkem na Velkém 
Rybníce, kde strávili naši mladí rybáři dva víkendové pobyty. 

10
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Míra kapra 40 – 70
Na členské schůzi konané v březnu roku 2006 bylo bouřlivě diskutováno o zavedení nejmenší 

a největší lovné míry kapra, V usnesení členské schůze bylo uloženo výboru MO navrhnout pro revír 
Smolnická – Bílá voda  v rámci platné legislativy upravenou míru kapra na minimální lovnou míru 40cm 
a maximální lovnou míru 70cm.

Abychom prověřili tyto možnosti z hlediska bilogoie ryb a z hlediska legislativy obrátili jsme se 
s dotazy na toto téma na Jihočeskou universitu České Budějovice - Výzkumný ústav rybářský 
a hydrobiologický ve Vodňanech  a na ČRS Západočeský územní svaz v Plzni.

Dle sdělení výzkumného ústavu rybářského není toto omezení lovné míry z pohledu biologie ryb 
žádnou překážkou a není důvod jej neuplatnit, neboť velikost a stáří ryb ovlivňují životní podmínky 
v jakých  ryby žijí, zejména dostatek potravy a podobně.

Problém je však na straně platné legislativy a pokud se budeme řídit zákonem č.99/2004sb. 
a  prováděcí vyhláškou č.197/2004 sb. nelze výjimku tímto směrem – tedy k nejmenší 40cm 
a největší 70cm lovné míře kapra – učinit.

Přesto řada z vás namítne, že v soupisu rybářských revírů se takovéto výjimky již vyskytují. Ano 
vyskytují se - například:

• 411 054 Labe 22 MO Poděbrady – lovná míra kapra 40cm, kapra nad 70cm 
 vrátit zpět do revíru
• 411 160 Labe 25A MO Týnec nad Labem – lovná míra kapra 40cm      
• 411 057 Labe 25 MO Týnec nad Labem – lovná míra kapra 40cm       
• 411 070 Rakovnický potok 2 MO Rakovník – lovná míra kapra 40cm
• …….

Ale tyto výjimky ztrácejí smysl ve střetu se zákonem. Pokud rybář lovící na tomto revíru ustanovení  
lovné míry 40 – 70 nebude respektovat a v případě postihu například ze strany RS mu bude odebrána 
povolenka k rybolovu a on se nedá a bude se domáhat nápravy soudní cestou dle zákona – spor 
vyhraje, neboť zákon je vyšší právní normou.                                   

Naší filozofií je ctít platný zákon, ale je tu řešení i pro zastánce lovné míry kapra 40 – 70 cm. 
Pokud nedojde ke  změně zákona v tomto smyslu, je na každém z rybářů jaká  osobní kriteria si zvolí:  

lovnou míru kapra 35 cm  - …. 
a nebo
lovnou míru kapra 40 – 70 cm.

Nemůžu opomenout víkend strávený na rybníce Vožehák v Kožlanech, který  byl odměnou za loňské 
umístění na Vánočním turnaji a rybáři si ho vyhráli sami. I tady se opět trénovalo a účastnili jsme se  
závodů Plzeňský plaváček.

Zmínku si  jistě zaslouží  i závody v lovu ryb na udici pořádané ve spolupráci s naší organizací pro 
mladé rybáře v Nové Roli, Chodově a Chranišově.  

Toto je výpis z činností kroužků mladých rybářů  MO Božičany a jak sami vidíte, není toho málo, 
co vše se pro dobré jméno MO dělá. Musím ještě poznamenat, že by to určitě nešlo bez pomoci 
sponzorů,  jak materiální tak  i finanční, za co jim patří náš velký dík. Velký dík patří také  městům 
a obcím za   granty a dotace na naší mládež a v neposlední řadě  domům dětí a mládeže v Nové Roli 
a Chodově za jejich spolupráci. Jsem přesvědčen, že i v příštím roce budou nad námi všichni výše 
jmenovaní držet svoji ochranou ruku.

S pozdravem PETRŮV ZDAR - trenér Tomáš Latislav
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Musím odpracovat „brigádu“, i  když v daném 
roce nebudu chytat ?

Toto je opakovaně se vyskytující otázka členů, kteří si nevyzvednou povolenku jeden dva i více 
roků za sebou, například z důvodu studia, práce v zahraničí, dlouhodobé nemoci a podobně. Přesto 
však nechtějí přerušit členství v ČRS a k rybařině se chtějí za nějaký ten čas opět vrátit.

V kanceláři pak dáváme na tento dotaz takovouto odpověď. Pokud se chcete k rybařině vrátit 
a povolenku si po delší odmlce vyzvednout máte dvě možnosti. Za předpokladu, že jste si po dobu 
této odmlky platili členství, musíte za roky, kdy jste si povolenku nebrali doplatit brigády ( nebo je 
dodatečně odpracovat) a nebo zvážit zda je finančně výhodnější začít opět jako nový člen s tím, že 
zaplatíte zápisné, odpracujete – případně zaplatíte – brigádnickou povinnost v rozsahu 15-ti hodin.

Aleje tu ještě jedno řešení, které vyplývá ze stanov ČRS a protože číst stanovy je nezáživné tak 
jedna rada jak na to.

Členstvím v ČRS ze zabývá §3 Stanov ČRS a v článku 1 definuje 3 kategorie členství v ČRS.
Členové svazu jsou:

• řádní
• přispívající
• čestní

Všichni řádní členové – dospělí a mládež (15 -18 let), mají uloženu v §4 odst.2 písmeno d základní 
povinnost: „osobní účastí se podílet na činnosti místní organizace Svazu nebo některé 
z organizačních jednotek Svazu“.

Toto ustanovení se však mimo jiné nevztahuje na přispívající členy ČRS.
A tak budete-li vědět, že se z jakéhokoliv důvodu nedostanete po určité období k vodě a nebudete 

si brát povolenku a současně nechcete přerušit nebo ukončit členství v  ČRS – můžete požádat 
výbor MO o provedení přeřazení ze statutu člena řádného na člena přispívajícího. 

Musíte však vzít na vědomí, že člen přispívající ztrácí i právo na vydání povolenky a tím i právo 
účastnit se sportovního rybolovu.

O změnu statutu členství však musíte výbor požádat písemnou formou a předem.

Jaroslav Šimek
jednatel MO
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Vážení  rybáři a přátelé rybářského cechu.
V minulých pěti letech probíhal a nadále probíhá  proces, kterým se snaží výbor MO získat do 

našeho vlastnictví vodní plochy a pozemky v okolí hospodářského střediska v Nové Roli. V roce 
2006 jsme získali chovné rybníky Nad Cestou a Pařezák o ploše 23.012 m2 a dále plochu dvora 
v areálu hospodářského střediska o výměře 1.746m2, celkem za cenu 196.380,- Kč. Tyto nově 
zakoupené pozemky se tak připojily k vodním plochám   Vodojem, Borovice, Komora, Zahrádkář 
I.,II. a III., Poslední a Příkopová rýha, odkoupeným v předchozím období.  Úhrnná plocha vodních 
ploch v majetku MO je 93.414 m2. Dále jsme získali pozemky v okolí těchto vodních ploch o celkové 
výměře 26.326 m2. V areálu hospodářského střediska došlo k vykoupení pozemků pod stavbami 
v ploše 2.104 m2. 

Do této doby bylo vynaloženo na odkup těchto pozemků  751.000,-  Kč (průměrná cena činí
6,20 Kč/m2). 

V rámci Chodova byl úspěšně proveden bezúplatný převod rybníka Spěváček na naší organizaci 
a navíc byl  tento rybník odbahněn za vydatné pomoci Města Chodov, Sokolovské uhelné- právní 
nástupce a.s. a našich členů.  Rybník  Bahňák v Lesní by měl být bezúplatně převeden na Město 
Chodov a předběžně bylo dohodnuto pokračování našeho nájmu této vodní plochy. Celý proces 
prozatím vázne na souhlasném stanovisku  ústředního orgánu pozemkového fondu v Praze.   

Dále se podařilo dokončit proces získání povolení k nakládáním s vodami a vypracování provozních 
řádů na rybníky v okolí hospodářského střediska v Nové Roli. Z těchto dokumentů vyplynuly další 
nutné úpravy vodních ploch, které je nutno provést v dalších letech (úpravy výpustných zařízení, 
přepadů apod.)

V areálu hospodářského střediska nově vyrostly stavby  skladu techniky a skladu rybářských 
potřeb.

Dále byly provedeny práce na údržbě budov hospodářského střediska. Provedena byla  výměna 
oken a zateplení stropů schůzovní místnosti a skladu. Doufáme, že výstavbou nových skladů dojde 
ke zkvalitnění uložení techniky a materiálu a to přinese úspory na nákladech na jejich údržbu.  

Na výše uvedené převody  a stavby 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 .

Dále je jednoznačnou výhodou, že naše organizace je součástí územní struktury  Západočeského 
územního svazu, který  pomáhá  jak  po stránce finanční, tak po stránce  administrativní, právní  
a poradenské. 

V další etapě se chceme zaměřit na pozemky , které souvisejí s obslužností vodních ploch a zdrojů 
napájení v okolí našich rybníků.   

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

Petrův Zdar!
Ing. Václav Rýdl
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MO - značí majetek ve vlastnictví organizace 
před rokem 2006

MO - značí majetek organizace pořízený 
v roce 2006
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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. 2007
(Kč)

Územní povolenky
druh povolenky MP P

roční 750 800
roční IMV 400 450

mláděž 8-15 let 180 200
měsíční 450 500
týdenní 300 350

Celosvazové povolenky
druh povolenky MP P

roční 1450 1600
roční IMV 950 1050

mládež 8-15 let 500 550

Celorepublikové povolenky
druh povolenky MP P

roční 2250 2650

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

14
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Některé důležité termíny a informace pro 
členy ČRS MO Božičany v r.2007

Adresa MO
Český rybářský svaz MO Božičany

Božičany 96 
362 25 Božičany

Telefon
E-mail

předseda
Ing. Ernest Ješík
721 376 583

jednatel
Ing. Jaroslav Šimek

603 587 865
jarda.simku@quick.cz

hospodář
Josef Vidím

721 804 477

Úřední hodiny  v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2007:

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 11. a 18. 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 - nebo 600 Kč / rok
(v prvním roce členství (noví členové)
15hod. /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 4. a 11. března 2007

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.
úterý, čtvrtek a sobota od 16.00 hod.



Poděkování
Jak už bývá na tomto místě naší ročenky zvykem, chtěli bychom poděkovat sponzorům 

naší MO, kteří se v roce 2006 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 KVTISK - Vladimír Dolejší, Sokolovská uhelná a.s.,
THUN-Karlovarský porcelán a.s., LINCOLN CZ Chodov, STAV-ELEKTRO - Jaromír Obdržálek 
a Vlastimil Šnajdr, WIRO-PLAST, s.r.o. Chodov, 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, Rychlé občerstvení „VENDY“ Antonín 
Chvojka Nová Role, Drogerie-Dohnal Nová Role, pan Eduard Chytra, Autodoprava p.Kormucik 
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 – Jana Podhorná, Jaroslav Vykoupil – Dárkové zboží Chodov, Autoservis Kabourek Vintířov, 
ATV- výroba a dekorace porcelánu,  Prodej Bylin Drahomíra Hanková a p. Mirka Netíková 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 Ing.Ernest Ješík Chodov, REMAL – Jiří 
Rešetár, Rybářské potřeby VIKY Karlovy Vary, Restaurace MIPO Chodov  - p.Pokorný, Kosmetika 
u Šárky Chodov – Šárka Hošťálková, Bohuslav Žďárský – Elektropráce Chodov, Restaurace SPARTA 
Chodov – p.Plaček, Rybářské centrum Otovice – Josef Kálal, 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,  Nábytek Ideál Chodov, Chovatelské a akvaristické potřeby 
p.Tesař Chodov, p.Zdeněk Musil Barvy laky Chodov, prodejna TIPO p.Šimice Chodov, Kosmetika 
p. Dzurová Chodov, Provident Financial s.r.o., Rybářské potřeby Otovice - p. Kálal, UNIONPLAST 
s.r.o. - p. Konarski a p. Král, Rybářské potřeby VIKI - p. Viktor Holec.

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

Na členské schůzi MO  25.3.2007 byl předán DIPLOM ÚS
Martinu Pobišovi                   

 za významnou pomoc při výchově mladých rybářů
 v rybářském kroužku MOČRS při DDM Nová Role


