Zpravodaj MO ČRS Božičany 2008

Něco málo z naší činnosti v roce 2007
První z toho, co se v roce 2007
událo, se opět odehrálo v teple
a zázemí hospodářského střediska
na „Kaskádě“, kde jsme zahájili
tento rok hned prvního ledna
pokřtěním našich chovných vod
trochou toho „rumíku“. Tentokrát byl
na řadě rybník Sluneční, ve kterém
jsme měli zakomorovaného kapra
nulku. Následně se při jarním výlovu
ukázalo, že naše novoroční návštěva
kapříkům velmi prospěla, slovili jsme
zde 5.000ks krásných cca 12-15cm
velkých kapřích teenagerů a přesadili
je do produkčních chovných rybníků.
Rovněž v tomto období uzrál plán
na provedení úprav schůzovní místnosti
hospodářského střediska. Tento
plán byl v následném období realizován a přinesl nové vnitřní uspořádání šatny, kanceláře, kuchyňky
a společenské místnosti, zateplení podlahy s novou dlažbou.
Souběžně probíhalo zpracování úlovkových lístků za rok 2006.
Byla vedena jednání ve věci získání rybníku v Lesní ulici v Chodově do vlastnictví MO s cílem zařadit
jej do revírů pro sportovní rybolov. Tato jednání se vlekla celým rokem 2007 a dodnes nedospěla
k závěru.
V únoru jsme pro všechny příznivce rybaření připravili „Rybářský ples“. Konal se 17. února opět
v KASSu v Chodově a překvapením večera bylo vystoupení svalnatých ocelářů ze severu, které ocenily
zejména přítomné dámy, neboť oceláři odhalili úplně všechno.
Úplně všechny své znalosti předvedli také noví adepti rybářského sportu při závěrečných zkouškách,
které proběhly druhou neděli v březnu na závěr školení nových členů. Naše řady se opět rozšířily a dle
evidence prodaných členských známek měla naše MO v roce 2007:
- dospělých členů - 792 z toho 21 žen
- dorostenců ( 15 -18 let) - 53
- dětí ( do 15 let) - 126
- celkem členů MO - 971
Na poslední březnovou neděli byla svolána členská schůze naší MO a mimo jiné se zde projednávala
otázka nabytí rybníku v Lesní ulici do majetku MO. Členská schůze schválila mimořádný finanční
příspěvek ve výši 100,-Kč na každého dospělého člena MO, který bude vybírán v letech 2008 a 2009
a získané finanční prostředky budou použity pro uhrazení kupní ceny rybníku v Lesní ulici. Účastníkům
jednání členské schůze předložili zástupci CARP TEAMU Chodov k podpisu petici za zavedení horní
lovné míry kapra 70cm a za zavedení 24hod. rybolovu. Závěry z jednání členské schůze jsou shrnuty
v dále uvedeném výňatku z jejího usnesení:
Členská schůze ukládá výboru MO:
a) Realizovat kroky spojené s odkoupením rybníku v Lesní ulici v Chodově od města Chodova
případně PFČR do majetku MO.
b) Po nabytí rybníku v Lesní ulici v Chodově do vlastnictví, MO jej zařadit do sportovních revírů
západočeského ÚS.
c) Projednat na svém jednání petici CARP TEAMU Chodov.
Členská schůze ukládá 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 2008 a stejně
tak činit i v letech následných.
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c) podílet se formou mimořádného finančního příspěvku ve výši 100,-Kč v roce 2008 na dospělého
člena MO a 100,-Kč v roce 2009 na dospělého člena MO na tvorbě fondu pro zaplacení kupní
ceny za odkoupení rybníku v Lesní ulici v Chodově.
V první polovině roku se dále uskutečnily závody v rybářských dovednostech. Nejprve to byly závody
v rybolovné technice o Pohár města Nové Role, které organizoval rybářský kroužek dětí při DDM Nová
Role a dále pak závody v lovu ryb na udici, které se konaly 12.května na Novorolském rybníku.
Vítěz této kategorie dospělých – František Dohnal si odnesl hlavní cenu závodu – barevný televizor.
K prvnímu místu mu stačilo 170 bodů. V kategorii dětí do 15 let zvítězil Marek Duchovič
Dalším závodem pak byl závod pořádaný ve spolupráci s CARP TEAMEM Chodov, konal se 26.května
na „Bílé vodě“ a byl to první ročník zdařilého závodu o jehož organizaci se postarali především členové
CARP TEAMU a doufejme, že zde vznikla nová tradice.
V rámci dalšího zvelebování hospodářského
střediska byly zbourány: starý sklad nářadí
a paliva, kotec pro psa a na jejich místě začala
vyrůstat „pergola“, rovněž tak probíhaly práce
na dostavbě přístřešku pro techniku – nátěry
konstrukce, elektroinstalace, terénní úpravy
nájezdu. Zbývá ještě dokončit záchytné vany
na ropné látky, vyzdění obvodových stěn
apod.. Byl proveden nátěr oplocení areálu
HS.
Další terénní úpravy byly provedeny
na hrázích rybníků, kde nadále pokračují práce
při úpravách hlav hrází, tak aby byly pojízdné
technikou a snáze se udržovaly. Zpevněno
bylo loviště rybníku Borovice a plánováno
je rozšíření rybníků Zahrádkář 1 a Poslední.
Na konec června jsme připravili v HS dny otevřených
dveří pro děti ze základních škol a DDM, nejvíce je vždy
nadchne možnost zachytat si na chovném rybníce –
samozřejmě pod odborným dohledem, se souhlasem
hospodáře a metodou chyť, změř, vyfoť a pusť.
Podzim opět patřil výlovům, bohužel rybáře více než
průběh výlovů zajímá co se kdy a kam vysadí a tak
tedy uvádím pár čísel o tom kolik, čeho a kam bylo
vysazeno:
do revíru „Chodovský potok 1“:
• Kapr
8.250ks
8.840kg
• Lín
1.520ks
152kg
• Amur
300ks
135kg
• Cejn
1.000ks
100kg
• Štika
1.290ks
129kg
do revíru „Chodovský potok 2“:
• Kapr
5.950ks
6.018kg
• Lín
700ks
70kg
• Amur
300ks
135kg
• Cejn
1.000ks
100kg
• Štika
510ks
51kg
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do revíru „Chodovský potok 3“:
• Pstruh duhový
600ks
150kg

• Siven americký

500ks

115kg

Z tohoto uvedeného počtu bylo do největších a nejnavštěvovanějších sportovních vod
vysazeno:
Novorolský rybník
Vojkův rybník
Nádrž Vřesová
Smolnická nádrž

Kapr ks
3.000
2.000
3.000
2.850

Lín ks
900
220
300
300

Amur ks
90
50
140
140

Štika ks
820
150
280
220

Cejn ks
400
120
350
600

Na ukončení hospodářské sezony jsme připravili rybářskou taneční zábavu DOLOVNOU, konala
se v sále domu kultury v Nové Roli. Byla tentokrát trochu více bigbeatová a to díky skupině Martin Čarný
Band. Po půlnoci byla vydávána tombola, ve které bylo mimo jiné hodnotné ceny i 60ks kaprů.
V prosincových předvánočních dnech se hospodářské středisko stalo poutním místem pro ty, kteří
si nedokáží představit štědrovečerní stůl bez kapra. V letošním roce jsme zaznamenali prodejní rekord
– prodáno bylo 25q ryb.
A to ještě není konec poslední neděli před Silvestrem jsme se pustili do vyřezání náletových dřevin
ze břehů rybníku Poslední a zahájili tak přípravu na jeho vyčištění a rozšíření.
S pozdravem Petrův zdar !
Jednatel MO – Jaroslav Šimek

Z úlovkových lístků našich
členů
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druh ulovené ryby
tolstolobik
kapr
tolstolobik
kapr
kapr
štika
tolstolobik
kapr
kapr
štika
sumec
kapr
kapr
amur
amur
bolen

délka v cm
104
87
99
81
80
108
88
77
70
107
108
73
70
85
81
76

cejn velký
bolen
bolen
štika
candát
bolen
candát
candát
bolen
lín
lín
pstruh
pstruh
tloušť
parma
tloušť
lipan
lipan

63
80
72
74
72
71
70
75
70
46
44
50
48
43
59
45
42
40

4
3,9
3,6
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,4
1,9
1,6
1,25
1,2
1,1
1
1
0,6
0,55

431012
431011
431011
431200
431039
431036
431011
431200
431011
431011
431059
441047
433038
433068
431033
433030
433039
433038

Některé další zajímavosti z úlovkových lístků:
- nejvíce candátů - 17ks o velikosti od 55 do 75 cm ulovil pan Míroslav Gottlieb
- největší počet ulovených pstruhů potočních,64ks o celkové váze 16,3kg dosáhl Miroslav Jindra
- krasopisně a naprosto správně až vzorově vyplněnou povolenku vrátil pan Zdeněk Süssenbeck.

Příští rok nám bude 50…

Vybrali jsme pro vás některé zajímavé úlovky, které
se povedly našim členům v roce 2007, možná se tam
nebjevil právě ten váš a tak se za to omlouváme.
Mohlo se totiž stát, že jsme ho v tom množství
zpracovávaných dat přehlédli a nebo nebyly údaje o úlovku
úplné -chyběla váha,revír apod..
jméno a příjmení
František Mottl
Simona Holá
Petr Hudák
Vladimír Vachoušek
Stanislav Přibáň
Karel Roflík Ing.
Roman Matějka
Vladimír Marterer
Josef Utíkal
Josef Veselý
Martin Klucho
Jan Oehl
Josef Utíkal
Miloslav Rumlena
Miloslav Kotva
Vladimír Kounovský

Jaroslav Krajňák
Jiří Krejčí
Milan Bláha
Jiří Hutník
Jaroslav Naš
Jiří Křesťan
Pavel Pavlovič
Miroslav Gottlieb
Jaromír Marouš
Martin Kubánek
Martin Pecina
Petr Hanzl
Václav Sinkule
Bohuslav Žďárský
Vojtěch Kollár
Jiří Hutník
Karel Dundr
Václav Sinkule

váha v kg
20
13,5
13,5
12,5
12
12
11
10,5
10,5
10,2
10
10
9,5
9
8,5
5,4

revír
431039
431012
431032
481501
431059
441043
431040
431059
431001
431200
481501
421085
431001
431012
431012
431011

V roce 2009 oslaví naše organizace 50-té výročí založení, je to docela pěkná úroda let a tak bychom
chtěli toto výročí našim členům připomenout. Stane se tak na pravidelných akcích, mezi které již tradičně
patří: Rybářské závody, Dolovná, Rybářský ples, apod. a jednu další netradiční bychom s vaší pomocí
zařadili.
Touto akcí by byla soutěž o nejzajímavější úlovek roku
2008.
Zasílejte tedy na naší adresu dokumentaci vašich
úlovků, které se vám povedou v roce 2008 a budou stát
za to. My z nich pak vybereme 10 těch nej… a po zásluze
je odměníme.
Prosíme o dokumentaci v tomto rozsahu:
• druh ulovené ryby
• délka v cm
• váha v kg
• revír a datum, kdy bylo úlovku dosaženo
• druh nástrahy, kterou jste rybu obelstili
• doba zdolávání úlovku
• fotografie úlovku
Uvedené zasílejte na adresu MO – ČRS MO Božičany
Božičany 96
362 26 Božičany
Můžete se těšit na ceny, které do soutěže věnuje naše MO, sponzoři a mecenáši rybářského sportu
s naší organizací spolupracující.
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Omezení rybolovu na pláži Novorolského
rybníku
V soupisu rybářských revírů pro rok 2008 naleznete u rybářského revíru 431 011 v části Novorolské
koupaliště toto nové omezení:
„Na části revíru Novorolské koupaliště (rybník) je v termínu od 1.6. do 30.9. zákaz lovu ryb
z písčité pláže před areálem TJ v době od 8.00 do 21.00 hodin. Označeno tabulemi.“
Určitě se ptáte co bylo příčinou tohoto omezení.
Novorolský rybník je hojně navštěvován jak rybáři tak i koupající se veřejností. Ze strany plavců byly
na město, které je vlastníkem rybníku, opakovaně vznášeny stížnosti na nepořádky, které na pláži
zůstávají po rybářích jako například – vlasce, háčky (které několikrát skončily i zapíchnuté v nohách
koupajících se), a další.
Mezi městem a naší MO byla tedy uzavřena dohoda o výpůjčce vodních ploch a v části IV. odstavec
3. jsou řešeny podmínky vzájemného soužití rybářů a plavců :
IV.
Práva a povinnosti vypůjčitele
3. Pro užívání vodní plochy Novorolského rybníka – p.p.č. 1636 v k.ú. Nová Role se obě strany této
smlouvy dohodly na těchto zvláštních podmínkách:
- Lov ryb v prostorovém úseku pláže novorolského rybníka, který je vyznačen zákresem v katastrální
mapě se umožňuje s časovým omezením, které se vztahuje na období od 1.6. do 30. 9. každého
roku, vždy od 21.00 hod. do 8.00 hod. Vypůjčitel zajistí pro toto období osazení informačních
cedulí s výše uvedenými podmínkami pro rybolov.
- Vypůjčitel je povinen v úseku vymezeném pro rybolov, zabezpečovat pořádek, tak aby příštím
návštěvníkům pláže, nehrozilo nebezpečí úrazu, následkem odhozených nepotřebných materiálů
vztahujících se k rybolovu.
V původním návrhu byla podmínka omezení rybolovu ještě razantnější – rybolov z prostoru písčité
pláže vyloučit celoročně, jednáním se podařilo dosáhnout tohoto současného kompromisu.
Tento konkrétní případ je alarmující a všichni, kteří chodíme k vodě za sportovním rybolovem si musíme
uvědomit křehkost vztahů mezi vlastníky vodních děl a nám svěřeným výkonem rybářského práva.
Držme se tedy hesla „Co si k vodě přinesu, to si také odnesu“ a snažme se nezanechávat po sobě
nepořádek, vlastníkům vodních děl by mohla dojít trpělivost a postarat se o úplné zrušení výkonu
rybářského práva.
Dalším ohrožením na Novorolském rybníku je pohyb rybářů po hrázi rybníku – podél silnice na Chodov.
Pokud bude hráz využívána k rybolovu na přívlač a podobně domnívám se, že nehrozí nic, ale pokud by
se začalo zasahovat do tělesa hráze s cílem vytvořit zde místa k sezení, je tu nebezpečí vyhlášení dalšího
omezení a to zákazu vstupu na těleso hráze.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
REVÍR - 431 011
Chodovský potok 1
„Na části revíru Novorolské koupaliště (rybník) je v termínu
od 1.6. do 30.9. zákaz lovu ryb z písčité pláže před areálem
TJ v době od 8.00 do 21.00 hodin. Označeno tabulemi.“
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Výsledky rybářských závodů pořádaných ČRS
MO Božičany v lovu ryb na udici v roce 2007
Závody v lovu ryb na udici byly připraveny ČRS MO Božičany na 12.května 2007.
Konaly se jako obvykle v revíru Chodovský potok 1 (431 011) na Novorolském rybníce, který je znám
jako „Koupaliště“.
Co závodům nepřálo, bylo počasí. Páteční větrný den vystřídala sobota s vydatnými dešťovými
přeháňkami. Déšť se spustil současně se startovním výstřelem, který závod v 6.00hod. zahájil.
Počasí a souběh konání „Březovské 15“ ovlivnilo účast soutěživých rybářů a letošní ročník byl
co do účasti jedním z nejméně navštívených.
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 pouze 39 startujících, z toho 9dětí do 15 let, 3 dorostenci a 27 dospělých
• celkem bylo odloveno 51 ks ryb (pro srovnání v roce 2006 to bylo cca 450ks ryb – takže fakt letos
nebraly).
• nejvíce bylo uloveno plotic – 26 ks. Z dalších druhů ryb: 5ks kaprů, 16ks cejnů, 1ks úhoře, 1ks
okouna, 2ks ostatních druhů ryb
• nejdelší ulovenou rybou závodu byl cejn 50cm a ulovil jej Josef Voda
V kategorii dorostu a dospělých bylo odměněno věcnými cenami prvních 10 závodníků:
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno
František Dohnal
Horst Schneider
David Šiman
Zdeněk Mackura
Josef Voda
Jiří Králíček
Jiří Mika
Václav Boháč
Antonín Klement
Jan Levay

Počet bodů (cm)
170
157
126
122
105
97
77
66
55
30

Vítěz této kategorie – František Dohnal si odnesl
hlavní cenu závodu – barevný televizor.
V kategorii dětí do 15 let bylo odměněno
věcnými cenami celkem 6 soutěžících:
Umístění Jméno
1.
Marek Duchovič
2.
Jaroslav Zoller

Počet bodů (cm)
36
34

Vzhledem k tomu,že další z účastníků v této
kategorii neměli žádný úlovek, bylo umístění
na dalších místech určeno losem.
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 10. 5. 2008 (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.
První cena v kategorii dospělých bude opět „nějaká ta elektronika“ - „Na háčku“.
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

Z činnosti kroužku mládeže
Jak již bývá zvykem, i v letošním ročníku vám chci na stránkách
našeho rybářského časopisu přiblížit činnost našich nejmenších
rybářů, tedy trochu se zmínit o rybářském kroužku naší MO,
který vedu společně s několika dalšími nadšenci – Jaroslavem
Pejškem, Miroslavem Duchovičem (Pokemonem).
Není málo toho, co se v kroužku za loňský rok událo, mohli
bychom zaplnit celé vydání „Hastrmanu“, ale chceme však dát
prostor i jiným a tak tedy pouze telegraficky něco málo z naší
činnosti.
Jako každým rokem se kroužek účastní mnoha závodů, jak
v rybolovné technice (RT) tak i v plavané a pořád platí, co účast, to úspěch! Na závodech v plavané
se tradičně dobře daří Mírovi Duchovičovi a Hance Pejškové, ale ani Ondra Krbec a nováčkové Lucie
Jejkalová Tomáš Kafoňěk a Petr Pecher nezůstávají pozadu a snaží se dosahovat dobré výsledky
potřebné k úspěšnému hodnocení celého družstva.
Je vidět, že o budoucí úspěchy naší MO a o její reprezentaci je dobře postaráno.
Již tradičně kroužek pomáhá při čištění našich rybníků a při výlovech chovných rybníků.
Ale hezky po pořádku!
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Děti se jednou týdně
scházejí v DDM při probíraní
teorie, dvakrát týdně je trénink
RT a o víkendech, když nejsou
závody chodí mladí rybáři
k vodám naší MO vyzkoušet
v praxi vše, co se naučily a toto
proměnit v podobu úspěšného
úlovku.
V loňském roce se děti
účastnily rybářského tábora
na Velkém rybníce, který
se hodně zamlouval hlavně
nováčkům. Pobyt v přírodě
spojený s chytáním ryb,
vycházkami do lesa na houby
a borůvky a to pro ně bylo
něco nové a pro některé
třeba ještě nepoznané. Nemluvě o uzení ryb, které se děti vlastnoručně ulovily a po té se seznamovaly
i s jejich dalšími různými kulinářskými úpravami. Domů se nikomu z nich nechtělo a již se těší na tábor
letošní. Jak se zdá, bude opět na stejném místě, a to nejen pro oblibu této lokality, ale i pro vstřícný
přístup správce kempu k mladým rybářům. Sám je rybář a myslím, že i on se měl na co koukat a třeba
se i něčemu přiučit. Pro velký úspěch se děti do tábora ještě jednou vrátili na víkend, ale to jim již počasí
moc nepřálo.
Jak jsem se již zmiňoval, naši „prckové“ z kroužku uklízí břehy rybníku po „velkých“ rybářích, kteří
na to zapomínají. Loni se jim povedl úklid Vojkova rybníku, Koupaliště a mají za sebou Pískovnu 1
a Pískovnu 2 a pochopitelně i břehy jedné z nejhezčích pstruhových řek, řeky Rolavy.
Tímto bych chtěl připomenout všem rybářům článek v RŘ, který přímo ukládá za povinnost úklid
lovného místa před započetím lovu, natož po jeho ukončení. Je zarážející, že na spoustě krásných
míst to po odchodu „taky rybářů“ vypadá jako na smetišti!!! Jak chceme vychovávat mládež, když sami
nejsme schopni po sobě uklidit, když od vody odcházíme. Copak zapomínáme, že taky budeme mít
vnoučata, pravnoučata…copak chceme, aby si místo do hezké čisté přírody chodili hrát na smetiště
a někde u haldy PET lahví vzpomínaly jak jim děda říkával: „ tady vnoučku kdysi bývalo koupaliště, v něm
raci a škeble. To jsou zvířata, o kterých se učíte ve škole a máte je na obrázcích ve třídě“.
Zamysleme se každý nad tímto aspoň trochu!
Další z akcí dětského kroužku jsou nocování na myslivecké boudě v lese, bez civilizačních požitků
jako je elektrika, plyn a tekoucí voda z vodovodu. Zažít tuto romantiku nám umožňuje myslivecká chata,
kterou nám propůjčuje paní Lachmannová a za to jí tímto velmi děkujeme.
Dětem se zde líbí a není jediné, které se sem nechce znovu vrátit!
Pro velkou oblibu se zde konala i „Závěrečná“ rozloučka s lovnou sezonou a několik zimních
víkendů.
Koncem článku nesmím opomenout
soustředění krajské representace před
závody na republikové úrovni, které se konalo
za podpory naší MO.
Akcí bylo podstatně více, ale nelze se o všech
rozepisovat, tolik prostoru nemáme.
Nicméně, závěrem musím poděkovat všem,
kdo toto vše mají na svědomí a díky komu
je možné vše uvedené pořádat.
Díky všem sponzorům, kterým není zatěžko
investovat peníze na naši mládež, díky DDM
v Nové Roli, který nám pomáhá spoustu věcí
realizovat, díky MO Božičany za podporu
a za zázemí pro mladé rybáře!
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Z dosažených výsledků v RT si za loňský
rok nejvíce ceníme:
• 2.místo Lucie Jejkalová (st.žákyně) a 3.
místo Ondřej Krbec(st.žáci) na Krajském
kole v RT Plzni
• 3.místo Lucie Jejkalová (st.žákyně)
na závodech v RT v Písku
• 1.místo Petr Pecher (ml.žáci), 1.místo
Ondřej Krbec (st.žáci), 1.místo Lucie
Jejkalová (st.žákyně), 3.místo Hanka
Pejšková (junioři) a celkově 1.místo družstva
Božičan na halových závodech v RT v Nové
Roli.
• 2.místo Petr Pecher (ml.žáci), 2.místo
Lucie Jejkalová (st.žákyně), 2.místo Hanka
Pejšková (junioři), 3.místo Ondřej Krbec (st.žáci), 3.místo Míra Duchovič (junioři) a celkově 1.místo
družstva Božičan na krajském přeboru.
• 7.místo Hanka Pejšková (junioři) a 11.místo Míra Duchovič (junioři) na Českém poháru v RT
v Bílině
• 5.místo Hanka Pejšková (junioři) na Slezském poháru v RT ve Frýdku Místku
• 1.místo Lucie Jejkalová (st.žákyně), 2.místo Hanka Pejškové (junioři), 3.místo Ondřej Krbec
(st.žáci), 3.míst Míra Duchovič (junioři) a celkově 2.místo družstva Božičan na závodech v RT
v Kynšperku nad Ohří
• 1.místo Lucie Jejkalová (st.žákyně), 2.místo Míra Duchovič (junioři), 3.místo Ondřej Krbec (st.
žáci), 3.místo Hanka Pejšková (junioři) a celkově 1.místo družstva Božičan na závodech v RT
v Kotlánech.
Na Mistrovství ČR v RT, které se konalo ve Volarech se naší Hance Pejškové povedlo vybojovat dvakrát
třetí místo a tak domů přivezla dvě vzácné bronzové medaile. Bohužel toto se již nepovedlo našim dalším
závodníkům a tak Míra Duchovič i Ondřej Krbec zůstali bez placky na krku.
Družstvo skončilo na krásném 3 místě.
Jak sami vidíte, úspěchy to jsou nemalé. Budeme na tom dál pracovat a věřím, že z velkých
a významných závodů budeme vozit do Božičan medaile.
Tolik o roce 2007 v podání kroužku mladých rybářů.
S pozdravem Petrův zdar
trenér Tomáš Latislav

Úlovek roku 2007 na „Novorolském rybníku“
Novorolský rybník přišel o svého vodního krále. Sumec „Silurus glanis“, který zde dlouhá léta kraloval
a na něhož si brousila zuby a háčky řada rybářů
byl přelstěn a uloven.
Tím šťastným rybářem, byl kolega z MO
Ostrov s příznačným jménem Jiří Štika.
Tento vskutku kapitální úlovek se mu povedl
dne 31.srpna 2007 ve 22:00 hodin a zdolával
jej hodinu a půl.
Sumec se nechal nachytat na nastraženého
cejna a po zdolání a vylovení, došlo na vážení
a měření. Tak tedy míry a váhy:
• Délka – 217 cm
• Váha – 59 kg
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Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)
Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky k lovu
před odevzdáním povolenky.
V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských
revírech a podrevírech a počet docházrk.
V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír
zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků
a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky
se nemusí proškrtávat jednotlivě.
Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15dnů po skončení platnosti organizaci,
která povolenku vydala.
Příklad:

Metodické pokyny pro zápis docházky a úlovků
v přehledu o úlovcích

číslo
441 005
441 005
441 005
441 005
481 501
--------------------------Celkem

název
Bílina 6
Bílina 6
Bílina 6
Bílina 6
ÚN Orlík
---------------------------------

8
25
40
-----------

1 Kapr

Počet
docházek

Revír

Číslo
podrevíru

Rybář ulovil na revíru 441 005 Bílina 6, jeho podrevírech č.8 – Černice, č.25 – Pluto, č.40 –
Loupnice a na revíru č.481 501 ÚN Orlík, Sumář úlovků a docházek bude vyplněn následovně:
------------

ks

Kg

4
15

8
33

5
2
------------------------26

13,5
4,2
------------------------58,7

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

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

5
30
3
18
3
----------59

Před zahájením lovu je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do „Evidence
docházky a úlovků“ datum lovu a číslo rybářského revíru.
Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné) se zapisuje do sloupce „Číslo revíru“.
Pokud lovící provádí lov na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat
ve sloupci „Podrevír“ zapsat i číslo tohoto podrevíru.
V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do evidence docházky a úlovků
zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.
Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom
dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).
Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je povinna
proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence
docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu.
Příklad:
Revír 441 005 Bílina 6
Na revíru rybář nic neulovil, proto přešel na podrevír tohoto revíru – propadlinu č.8 Černice, kde ulovil
kapra ( 45cm, hmotnost 2,0kg).
V Evidenci docházky a úlovků to bude zapsáno následovně:
Datum
Číslo revíru
Podrevír
Druh
ks
kg
cm
20.6.
441 005
---------------------------------------------------------------------------20.6.
441 005
8
kapr
1
2,0
45
12
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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:
Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok:
* 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:
Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky:
* 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:
Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 10 let:
* 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:

60,-Kč
100,-Kč
*
50,-Kč
200,-Kč
*
100,-Kč
500,-Kč
*
250,-Kč

Některé důležité termíny a informace
pro členy ČRS MO Božičany v r.2008
Adresa MO

předseda
Ing. Ernest Ješík
721 376 583
ernest.jesik@seznam.cz

Telefon
E-mail

jednatel
Ing. Jaroslav Šimek
603 587 865
jarda.simku@quick.cz

hospodář
Josef Vidím
721 804 477
josef.vidim@seznam.cz

Úřední hodiny v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2008:
leden a duben

* 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.

Český rybářský svaz MO Božičany
Božičany 96
362 25 Božičany

únor, březen, květen
červen
prosinec

v úterý od 15.45 do 18.00
ve čtvrtek od 15.45 do 18.00
v úterý od 15.45 do 18.00
v úterý od 15.45. do 17.00
v úterý 19. 12. a 18. 12. od. 15.45 do 18.00

Ceny členských příspěvků ( nutno platit každý rok do konce února !!! )
Upozornění:
Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku se souhlasem
zákonného zástupce.

Pozor - pro roky 2008 a 2009 je členskou schůzí schválen mimořádný příspěvek 100,- Kč/rok na dospělého člena.

Dospělí: 300,-Kč

Děti do 15 let: 100,-Kč

Mládež 16 – 18 let: 200,-Kč

Pro roky 2008 a 2009 je členskou schůzí schválena platba ve výši 100,- Kč na dospělého člena, jedná se o platbu
na vytvoření reservy finančních prostředků na koupi rybníku v Lesní ulici v Chodově do vlastnictví MO.

Český rybářský svaz, Západočeský rybářský svaz Plzeň

Cena brigádnické hodiny

Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21

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

Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v r. 2008 (Kč)

60,-Kč
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
Územní povolenky
druh povolenky
roční
roční IMV
mláděž 8-15 let
měsíční
týdenní

Povolenky pro nečleny (cizince)
MP
850
450
200
500
350

P
900
500
200
500
350

Celosvazové povolenky
druh povolenky
roční
roční IMV
mládež 8-15 let

MP
1500
1000
500

P
1700
1150
550

Celorepublikové povolenky
druh povolenky
roční
14

MP
2300

P
2750

druh povolenky
roční
měsíční
týdenní
dvoudenní
denní

MP
4000
2000
1000
500
300

P
5000
2500
1300
800
500

Povolenky pro nečleny (cizince)
- děti do 15 let
druh povolenky
roční
měsíční
týdenní
dvoudenní

MP
1000
500
250
150

P
1200
600
300
200

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 2. a 9. března 2008
Zápisné při vstupu do MO
Termíny schůzek dětských rybářských kroužků:
• při DDM „BLUDIŠTĚ“ v Chodově
• při DDM Nová Role

Dospělí a dorostenci 300,-Kč
Děti do 15 let 20,-Kč
pondělí od 15.00 hod.
pondělí, úterý, čtvrtek a sobota
od 16.00 hod.
15

Poděkování
Všem, kteří nám v roce 2007 pomáhali v naší práci ve prospěch Českého rybářského svazu
a to jak pomocí při plnění hospodářských úkolů, tak i při zajišťování činnosti kroužků mládeže,
rybářských závodů, společenských akcí MO apod..
CHEZAK Karlovy Vary, Karlovarská tiskárna – Vladimír Dolejší, Sokolovská uhelná a.s.,
STAV-ELEKTRO – Jaromír Obdržálek a Vlastimil Šnajdr, THUN-Karlovarský porcelán a.s., LESOTECH
– p.Čech, LINCOLN CZ Chodov, Luboš Orlich PEKOSA Chodov ,WIRO-PLAST, s.r.o. Chodov,
AVIRUNION a.s.Nové Sedlo, Allianz a.s., LIAS k.s. Vintířov, BALAKOM – Helena Skružná, Elektro
Fany - František Dvořák Chodov, Kniha Stach Nová Role, Rychlé občerstvení „VENDY“ Antonín
Chvojka Nová Role, Drogerie-Dohnal Nová Role, Restaurace GANYA – pan Poláček Nová Role, pan
Eduard Chytra, Autodoprava p.Kormucik Chodov, RABBIT Trhový Štěpánov – provozovna Hroznětín,
Vilém Těžký Jael výroba a dekorace porcelánu Chodov, EGERIA s.r.o.čerpací stanice ESSO Chodov,
Autodoprava - Licehamr Chodov, Penzion U SOTONů Stará Chodovská, Jaroslav Vykoupil – Dárkové
zboží Chodov, Autoservis Kabourek Vintířov, Autodoprava p.Mališ Chranišov, Prodej Bylin Drahomíra
Hanková a p. Mirka Netíková Chodov, Chotes Chodov s r.o., Stavebniny p. Hubertová Chodov, Výroba
a dekorace Porcelánu p. Volný Chodov, p.Klement – Pohostinství Chranišov, PROVIDENT Financial,
s.r.o. Praha, Lukáš Prokop Nová Role,Výroba a dekorace porcelánu - fittnes HAMA p. Malý Chodov,
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, p.Irlbek Stavební činnost Mezirolí,
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, Nábytek Ideál Chodov, Chovatelské a akvaristické potřeby p.Tesař Chodov,
p.Zdeněk Musil Barvy laky Chodov, prodejna TIPO p.Šimice Chodov, …

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 30.3.2008 byla předána tato ocenění:
• Odznak I.stupně - Josef Urbánek
• Odznak III.stupně – Petr Jejkal, Jiří Krieglstein
• Ocenění za významnou pomoc – Vlastimil Komínek,
Leopold Kulík, Ladislav Hörner, Jan Tvrdík
• Čestné uznání – Rudolf Bareš, Karel Hruška,
Štefan Nekys, Martin Pecina
• Dlouholeté členství – Werner Hüttner, Jaroslav Dvořák,
Miroslav Kotva, Václav Valdman

