Zpravodaj MO ČRS Božičany 2013

Událost roku:
27. října 1974 – 9. listopadu 2013
Výlov Novorolského rybníku!!!

19. vydání časopisu Hastrman

ČRS MO Božičany - stručný přehled toho co přinesl rok 2012.
• V měsíci lednu jsme byli v kanceláři více než v jiných měsících roku, zaměstnával nás výdej nových a příjem starých povolenek, sumarizace úlovků a pod.
Podařilo se nám realizovat obměnu v našem vozovém
parku. K odprodeji jsme nabídli hasičské vozidlo CAS
LIAZ a ze Sokolovské uhelné jsme zakoupili čelní nakladač BOBCAT UNC 060. O vozidlo LIAZ se strhl poměrně
velký zájem a nakonec jsme jej odprodali sboru dobrovolných hasičů z obce Semice ve středních Čechách, kteří
„Máně“ opět vrátili hasičské červenobílé barvy a ty jí přeci jen sluší více než zelená khaki barva.

• Manfrédu Hammerlovi, nar. 1944, 68 let, členem od
roku 1967 tj. 45 let
• Jiřímu Formánkovi, nar. 1932, 80 let, členem od roku
1958 tj. 54 let
• Václavu Boháčovi, nar. 1934, 78 let, členem od roku
1967 tj. 45 let
• Luďku Balcarovi, nar. 1931, 81 let, členem od roku
1970 tj. 42 let

V prvním měsíci roku 2012 jsme rovněž zahájili práce na novém chovném rybníku na pronajatém pozemku od firmy
REMAPOL v sousedství rybníků Borovice a Nad Cestou.
• Měsíc únor nebyl poznamenán ničím zvláštním, proběhl
aktiv členů rybářské stráže a díky příznivému počasí pokračovaly zemní práce na novém chovném rybníku.
• V březnu oslavil náš dlouholetý člen HS pan Zdeněk Veleta životní jubileum 75 let. A jako každý rok jsme v tomto
měsíci svolali členskou schůzi naší MO. Konala se v neděli
25.března v sále domu kultury KASS v Chodově.

Bronzový odznak ČRS:
• Mariovi Mokrému, 22. 04. 1972
• Miroslavu Jindrovi, 08. 05. 1948
• Jaroslavu Kuncovi, 12. 05. 1950
• Danielu Pechouškovi, 14. 09. 1969

To nejdůležitější z jednání:
1. Do výboru MO byl kooptován nový člen - Ing.Milan Sapoušek - do funkce účetního MO od 25.3.2012 do konce
stávajícího volebního období.
2. Byla předána tato ocenění:
Za ulovení největší ryby v roce 2012 ve sportovním revíru
MO Božičany členem MO Božičany:
• Zdeňku Linhovi za ulovení sumce 223cm/74kg v revíru Chodovský potok 1 Koupaliště Nová Role.
Za významnou pomoc:
• Vlastimilu Argmanovi – GŘ společnosti Thun 1794 a.s.
• Martinu Zvěřinovi – Prokuristovi společnosti LINCOLN
CZ Chodov
• Ing.Tomáši Brabencovi – Apparaisal sevices Praha
Znalecký ustav s.r.o.
• Lubošovi Orlichovi – Pekosa Chodov
• Martinovi Rešetárovi
Za dlouholeté členství v ČRS:
• Miroslavu Kožíškovi nar. 1943, 69 let, členem od roku
1966 tj. 46 let
• Jiřímu Beránkovi nar. 1945, 67 let, členem od roku
1967 tj. 45 let
• Jiřímu Krejčímu,nar. 1936, 76 let, členem od roku 1967
tj. 45 let
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Čestné uznání ÚS:
• Drahoslavu Galodovi, 01. 10.1 961

Stříbrný odznak ČRS:
• Jiřímu Moravcovi, 29. 03. 1949
3. Z jednání členské schůze vzešlo toto „Usnesení“ :
1. Členská schůze schvaluje :
a) zprávu o činnosti a hospodaření MO za období od poslední členské schůze.
b) účetní uzávěrku za rok 2011.
c) rozpočet MO pro rok 2012.
d) doplnění výboru MO kooptací o člena pana Ing. Milana Sapouška do funkce účetního M
2. Členská schůze bere na vědomí:
a) zprávu dozorčí komise.
b) předání ocenění za významnou pomoc a dlouholeté
členství a svazová vyznamenání ČRS.
3. Členská schůze navrhuje:
• Delegáta republikového sněmu: Ing. Václava Rýdla
a jako náhradníka Ing. Ernesta Ješíka
• Delegáta územní konference: Ing. Ernesta Ješíka
a jako náhradníka Ing. Jaroslava Šimka
4. Členská schůze ukládá výboru MO:
a) Pokračovat v jednání o koupi rybníku v Lesní ulici
v Chodově a následně jej zařadit do sportovního revíru MO.
b) Požádat o provedení změny jednacího řádu v bodech
a) a b) čl.21 s cílem vyloučit z jednání členské schůze
15 min. přestávku ve věci usnášení se schopnosti členské schůze.

5. Členská schůze ukládá členům MO:
a) podílet se v rámci plnění brigádnické povinnosti na investiční výstavbě MO a údržbě rybochovných zařízení
a zařízení hospodářského střediska.
b) řádně vyplnit po skončení platnosti povolenky sumář
a povolenku odevzdat ve lhůtě 15 dnů od ukončení
její platnosti – nebude-li splněno řídit se těmito dále
uvedenými ustanoveními:
Vydat povolenku:
- u dospělých po zaplacení mimořádného příspěvku 300,-Kč
s výdejem povolenky až od 1. července
- u dorostenců po odpracování 5-ti brigádnických hodin navíc s výdejem povolenky až od 1. července.
- u dětí do 15 let: výdej povolenky až od 1. července.
• v měsících dubnu a květnu proběhly tyto aktivity:
• byl proveden odvoz zeminy od nově budovaného
rybníku
• bylo dovezeno a do chovných rybníků vysazeno
5.000ks štiky a 20 cm.
• bylo provedeno odbahnění Rýhy – s technikou vypomohl pan Peřina a za pomoci pana Křiklavy byl
vytěžený materiál rozvezen.
• do chovných rybníků bylo vysazeno 16 tis. ks kapra v průměru 60dkg/ks
• koncem května byl dovezen kapr ,,nulka“
Ko - 30 000 ks a amur „nulka“ - Amo 30 000ks
a byl vysazen do Rýhy a do Mysliveckého rybníku
• objevil se problém na požeráku rybníku Komora –
porucha je kolem výtokové trubky, která vyhnila
a řeší se způsob provizorní opravy a po slovení
rybníku na podzim bude nutno provést položení
nové výtokové trubky.
• V červnu, poprvé v historii, překročil počet členů hranici jednoho tisíce.
Dne 3. 7. proběhla na pláži Novorolského rybníku akce
v rámci městských oslav Dne dětí – bylo zde připraveno 10 stanovišť pro chytání na těžko a stanoviště pro
rybolovnou techniku a hody na terč a hod na plachtu
ARENBERG.
Hospodářské středisko „Kaskáda“ v rámci dnů otevřených dveří navštívily děti z Mateřské školy Nová Role
a Obecné školy z Božičan.
Již čtvrtý ročník závodů v lovu ryb na udici pořádala
naše MO Božičany dne 9. 6. 2012 na Vojkově rybníce.
Závodu, který byl zahájen startovním výstřelem
z mini děla v 6.00 hod. se zúčastnilo celkem 53 soutěžících rybářek a rybářů.
Vítězem závodů se stal Jiří Kroch, který ulovil 16 ks
ryb o celkové délce 568 cm (14 ks kaprů, 1ks cejn
a 1 ks plotice) a za svůj výkon získal LCD televizor PHILIPS věnovaný do soutěže firmou STAV-ELEKTRO s.r.o.

z Chodova a dále vepřovou kýtu a další drobné ceny.
Druhé místo, stejně jako v předchozím roce obsadil Jan Kopčo s výsledkem 20 ks ryb o celkové délce
373 cm a rovněž si jako cenu odnesl vepřovou kýtu
a další drobnosti.
Třetí místo v soutěži si svým výkonem 15 ks ulovených
ryb v celkové délce 292 cm zajistil Martin Vydra.
Na 10. 6. připravili vedoucí kroužku z Chodova závody v lovu ryb na udici pro děti, kterých se zúčastnilo
celkem 19 dětí. Ve dnech 15. – 17. 6. 2012 byl realizován víkendový výjezd s dětmi na Hracholusky s účastí
11 dětí a 30. 6. se konaly poslední předprázdninové
závody dětí v LRU v Chranišově.
• Od měsíce srpna má naše MO vlastní internetové
stránky, které naleznete na adrese www.mobozicany.
cz . Zpracoval je pro nás pan Roman Krása a věříme ,
že se nám bude dařit je udržet stále aktuální...
• Měsíc říjen byl jako každý rok ve znamení výlovů
chovných rybníků na výlovek si nemůžeme stěžovat byl vydařený a díky tomu se bylo do revíru bylo
vysazeno:

„Chodovský potok 1“
Kapr K3
Lín L2 – 3
Amur Am 2 – 3
Štika Š1 – 2
Candát Ca1 – 2
Bílá ryba

10.067 ks
2.295 ks
1.085 ks
278 ks
184 ks

9827 kg
459 kg
300 kg
139 kg
77 kg
68 kg

„Chodovský potok 2“
Kapr K3
Lín L2
Amur Am2
Štika Š1 – 2
Candát Ca1 – 2
Bílá ryba

5.535 ks
770 ks
640 ks
355 ks
1.280 ks

5.363 kg
150 kg
207 kg
40 kg
ca 20cm/ks
73 kg
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„Chodovský potok 3“
Pstruh duhový Pd 3
Pstruh obecný Po 2

931 ks

213 kg
ca 15cm/ks

-

dětí ( do 15 let) - 82 (z toho 9 dívek a 73 chlapců)
z celkového počtu členů je celkem 21členů se zdravotním omezením tzv.ZTP.

V sobotu 13.října 2012 byl sloven rybník Borovice a za
přítomnosti veřejnosti a významných sponzorů naší
MO byl vyloven i sumec albín „Václav“, kterému je již
12let a vážil 30kg a dorostl do délky 152 cm.
• Vzhledem k nepříznivým podmínkám co se týče pronájmu sálu domu kultury v Nové Roli byla taneční zábava „Dolovná“ přesunuta do Kulturního domu KASS
v Chodově a konala se zde 23.11.2012. K tanci hrála
skupina Grif, pro hosty byly jako v předchozích letech
připraveny soutěže o ceny, předtančení a tombola jejíž součástí byly i živé ryby a hlavní cenou byla LED
televize věnovaná firmou Stav Elektro .
• Prosinec byl opět ve znamení prodeje ryb. Prodávaly
se ryby z výlovů a dále ryby zakoupené z Blatenské
ryby s.r.o.. V nabídce byly mimo kaprů i amuři a štiky.
Ne každý rok se podaří přesně odhadnout poptávka
a tak nám v tomto roce zbyla ryba, kterou jsme ve slevě prodávali mezi svátky a i po Novém roce.
Jak již bylo uvedeno v roce 2012 jsme překročili hranici
jednoho tisíce členů MO a kolik nás tedy na přelomu roků
2012/2013 bylo?
Dle evidence z prodaných členských známek měla naše MO
ke dni 31.12.2012 - 1045 členů.
Z toho bylo:
- dospělých členů - 941 (z toho 48 žen a 893 mužů)
- dorostenců ( 15 -18 let) - 22 (chlapců)

A na co se můžeme těšit v roce 2013?
Budou to zejména výlovy.
Mimo běžných výlovů chovných rybníků to bude na jaře výlov
rybníku „Bahňák“ v Lesní ulici v Chodově a na podzim 9. 11. 2013
nás čeká významná událost: Výlov „ Novorolského rybníku“
Naposledy byl sloven v roce 1974 a tak bude velmi zajímavé,
jaké překvapení nás ve výlovku čeká.
S pozdravem Petrův zdar !
Jednatel MO – Jaroslav Šimek
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Vybrali jsme z úlovkových lístků našich členu za rok 2012.
Jako každý rok tak i za rok 2012 jsou v následující tabulce uvedeny některé zajímavé úlovky, které padly do oka našemu předsedovi Ing. Ernestu Ješíkovi při lednové kontrole úlovkových lístků.

jméno a příjmení

druh ulovené
ryby

Krix Petr

sumec

Karásek Pavel
Bogdáň Alexandr
Pavlovič Martin
Mika Jiří ml.
Šajtoš Jiří
Frank Miroslav
Šajtoš Jaroslav
Karkoška Bohumil
Koleňák Rudolf
Holub Robert
Hlaváč Lubomír
Jaroslav Širochman st.
Holub Robert
Hlaváč Lubomír
Bogdáň Alexandr
Bláha Stanislav
Bogdáň Alexandr
Vašíček Otto
Rudík Jiří
Vašíček Otto
Krix Petr
Komárek David
Rumlena Miloslav
Schubert Martin
Zaprihač Viktor
Kopčová Hana
Oravec Josef
Nikrmajer Petr
Vachoušková Silvie
Soukup Zdeněk
Květová Jitka
Kollár Vojtěch
Ketner Zdeněk
Kollár Vojtěch
Petráš Milan

sumec
amur
amur
kapr
kapr
kapr
amur
sumec
štika
kapr
štika
amur
amur
kapr
kapr
amur
kapr
kapr
bolen
kapr
candát
kapr
kapr
kapr
štika
kapr
amur
kapr
kapr
kapr
kapr
štika
amur
candát
amur

délka
v cm

váha
v kg

revír

poznánmky

202

74,00

431 200

Odrava 1, ÚN Jesenice

150
98
91
75
72
79
89
110
97
74
100
89
85
70
77
85
75
70
90
70
91
70
66
68
80
64
72,5
64
66
68
62
85
71
75
71

18,00
16,20
10,30
10,20
10,00
9,80
9,20
9,00
9,00
8,50
8,00
8,00
8,00
7,50
7,50
7,50
7,20
7,00
7,00
6,50
6,50
6,20
6,00
6,00
6,00
5,50
5,40
5,20
5,00
4,50
4,50
4,50
4,20
4,16
4,00

431 200
431 012
431 012
431 012
431 001
431 011
431 012
431 200
431 008
431 012
431 036
431 012
431 012
431 036
431 012
431 011
431 012
481 501
401 022
481 501
431 200
431 012
431 012
411 004
431 011
431 059
431 014
481 501
441 044
431 059
431 059
431 059
431 059
431 059
421 073

Odrava 1, ÚN Jesenice
Chodovský potok 2
Chodovský potok 2
Chodovský potok 2
Berounka 7
Chodovský potok 1
Chodovský potok 2
Odrava 1, ÚN Jesenice
Dalovický potok 2
Chodovský potok 2
Ohře 15
Chodovský potok 2
Chodovský potok 2
Ohře 15
Chodovský potok 2
Chodovský potok 1
Chodovský potok 2
Vltava 16-19,ÚN Orlík
Vltava 10-14
Vltava 16-19,ÚN Orlík
Odrava 1, ÚN Jesenice
Chodovský potok 2
Chodovský potok 2
Berounka 6
Chodovský potok 1
Teplá 2 - ÚN Březová
Klabavka 2A
Vltava 16-19,ÚN Orlík
Ohře 10
Teplá 2 - ÚN Březová
Teplá 2 - ÚN Březová
Teplá 2 - ÚN Březová
Teplá 2 - ÚN Březová
Teplá 2 - ÚN Březová
Vltava 21-22, ÚN Hněvkovice

úlovek vrácen vodě
úlovek vrácen vodě
úlovek vrácen vodě

úlovek vrácen vodě

úlovek vrácen vodě
úlovek vrácen vodě

Martinovi bylo v roce 2012 15 let
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jméno a příjmení

druh ulovené
ryby

Šťástka Ondřej
Kravařík Petr
Veselý Radek
Malý Jiří
Vacek Pavel
Kollár Vojtěch
Přibyslavský Petr Ing.
Zaprihač Viktor
Kollár Vojtěch
Zimmermann Martin
Buček Josef
Záhora Alois
Kollár Vojtěch
Šoupal David

cejn
bolen
cejn
candát
cejn
štika
lín
pstruh duhový
parma
úhoř
okoun
okoun
lipan
kapr

délka
v cm

váha
v kg

revír

64
67
63
75
63
75
51
56
68
84
42
42
47
81

3,30
3,20
3,20
3,20
3,20
3,04
2,50
2,30
2,08
2,00
1,40
1,20
0,82
neváženo

441 045
431 012
431 032
431 200
431 011
431 039
433 011
433 051
431 033
431 012
431 200
431 086
431 033
481 501

poznánmky
Ohře 11
Chodovský potok 2
Ohře 12
Odrava 1, ÚN Jesenice
Chodovský potok 1
Ohře 18
Chodovský potok 3 - Nádrž Tatrovice
Teplá 1
Ohře 13
Chodovský potok 2
Odrava 1, ÚN Jesenice
Nejdecké nádrže 1
Ohře 13
Vltava 16-19,ÚN Orlík

úlovek vrácen vodě

Opět nadále platí to, že budete-li mít v roce 2013 rybářské štěstí a podaří-li se vám zajímavý úlovek o který se chcete s mámi a ostatními členy podělit v Hastrmanu 2014, pošlete fotky a komentář k tomu jak a kde se vám úlovek povedl. Fotografie a komentáře
k nim zasílejte v průběhu roku 2013 na e-mailovou adresu - jaroslav.simek@thun.cz. Děkujeme těm, kteří tak již učinili v roce 2012.

Nafotili jste u vody.
V loňském Hastrmanu jsme vás požádali, zda by jste se nepodělili o své zážitky od vody s ostatními rybáři prostřednictvím fotek a případných krátkých komentářům k nim, které bychom rádi uvedli v našem časopisu Hastrman. Jaroslav Šajtoš
a Martin Pavlovič tak učinili a poslali nám zajímavé fotografie od svých návštěv za rybami a do svých fotoaparátů ulovili
i jiné úlovky než pouze ryby.
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Dětský rybářský kroužek MO Božičany
při DDM „Bludiště“ v Chodově
a kvést první květiny, začal pro nás první výlet k vodě. Začátky jsou vždy nejtěžší a i když jsme na poprvé moc ryb nechytili, tak jsme neztráceli naději. Věřili jsme, že při příštích
schůzkách u vody to bude lepší. Měli jsme k dispozici Čerňák,
soukromý rybník Račák v Chodově, požární nádrž v Chranišově a také rybníček v areálu Spartaku Chodov. Týden co týden jsme chodili k vodě trénovat, dokonce jsme mezi sebou
i soutěžili, o to kdo nachytá nejvíce ryb. Mrknutím oka odešlo i jaro a předalo vládu létu, teploty byly stále vyšší a vyšší.
Zbýval už jen měsíc do prázdnin a právě v červnu se konaly
i dětské rybářské závody.

Bílá peřina stále přikrývala krajinu a vodní hladiny byly stále
jako zrcadlo. I když jeden rok skončil a začal nový, rybářský
kroužek pokračoval. Měl před sebou hodně akcí, které nám
připravili spoustu neobyčejných překvapení a zážitků.
Ale měla bych začít od začátku. Když začne rybářský kroužek, přijdou i nové děti se kterými se scházíme v DDM „Bludiště“ v Chodově. Probíráme zde rybářský řád, učíme se poznávat ryby a navazovat háčky i celé návazce na rybářských
prutech. Protože se rybářské soutěže o ceny konají pouze
v létě, tak jsou v učebně nedílnou součástí i hry za které děti
dostávají drobné věcné odměny. Abychom celou zimu, která se pro mladé rybáře zdála být nekonečná, neseděli jen
v učebně, měli jsme k dispozici i tělocvičnu na 2. ZŠ. Nejen,
že jsme trénovali rybolovnou techniku, ale při zakrmování je
důležité házet krmení na jedno místo, k tomu nám sloužily
tenisové míčky a bedny do kterých jsme se museli trefovat.
A našla se i chvilka času, kdy jsme si zahráli míčové hry.

Vše začalo rybářskými závody v areálu Spartak Chodov 10.
6. 2012. Závodu se zúčastnilo 19 dětí nejen z Chodova, ale
i blízkého okolí. I když bylo pod mrakem, tak nepršelo, ale
rybám toto počasí velmi vyhovovalo, téměř všichni si sáhli
na rybu.
Pořadí na těchto závodech bylo následující:
1. místo Martin Schubert .......................................... 339 bodů
2. místo Pavel Krupička............................................... 236 bodů
3. místo Josef Münzer................................................. 232 bodů
Další závody se pořádaly na požární nádrži v Chranišově, které se konaly 30. 6. 2012. Tyto závody ukončily školní rok a zahájily letní prázdniny. Na závod přišlo 28 mladých rybářů. Na
těchto závodech bylo počasí už opravdu letní, od rána nás
sluníčko pálilo do zad. Sice bylo koupací počasí, ale i přesto
se nachytalo spoustu ryb.
Pořadí:
1. místo Josef Souček.................................................. 400 bodů
2. místo Jan Janičo....................................................... 193 bodů
3. místo Filip Hrubeš.................................................... 182 bodů
Po dvou měsících začal další školní rok a také rybářský kroužek, přišli některé známé tváře, ale i nováčci. Aby každý ukázal své schopnosti a dovednosti, připravili jsme pro ně 22. 9.
2012 další závody v areálu Spartak Chodov. Přesto, že celý
den pršelo, tak se o vítězství přišlo poprat 16 dětí.
Umístění vypadlo tak to:
1. místo Pavel Krupička............................................... 359 bodů
2. místo Josef Souček.................................................. 264 bodů
3. místo Lada Hozová.................................................. 196 bodů

První paprsky jarního sluníčka začaly rozehřívat sněhovou pokrývku a my se stále více a více těšili na první rybolov. Když roztál poslední sníh a led, začala se zelenat tráva

Při každých závodech na děti čekaly pořádné svačiny a samozřejmě i spousta věcných cen, o které se soutěžilo.
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a děti už nás přemlouvali, abychom další rok jeli znova. To však
nevěděli, že pro ně máme připravený další víkend u vody.

Kromě závodů proběhly i dvě víkendové velké akce. Jedna
z nich se konala v červnu a jelo se chytat na přehradu Hracholusky, kde byl povolen celodenní lov. Do kempu jsme
přijeli odpoledne a po vybalení věcí jsme šli na věc. Prvních
pár hodin po příjezdu nebylo moc úspěšných, až když zapadlo sluníčko a nastala jasná noc, přišli první záběry. Chytilo se několik malých kapříků, karasů a cejnů. Tu noc se bohužel nespletl žádný větší kousek a tak jsme dávali naději
druhému dni. Při rozbřesku nám dalo sluníčko jasně najevo,
že nás čeká opravdu teplý den. Po snídani, než vystoupalo nad naše hlavy, jsme zkusili lov přívlačí. V něm jsme měli
úspěch v podobě malé štičky, která byla po vyfocení vrácena
zpět do vody. Potom jsme si dali malou svačinu a vytáhli pruty,
v takovém horku nemělo smysl sedět u vody a jen se dívat.
Během chvíle byli všichni převlečeni do plavek a řádění ve
vodě se stalo celodenní zábavou. I na oběd jme šli mokří.
Odpoledne jsme pro děti vymysleli i několik her o sladkosti. Před večeří jsme se už převlékli do suchého oblečení, sice
to tak během dne nevypadlo, ale všichni jsme byli spálení
od slunečních paprsků. Po večeři už jsme znovu nahazovali
a doufali ve větší úlovky. Když miliony hvězd rozzářili oblohu,
na většinu z nás po náročném dni padla únava a nekonečné
čekání tomu moc nepřidávalo. Téměř všichni do rána usnuli
a jak se rychle rozplynula noc tak se i rozplynuli naděje na velkou rybu. Přes rybářský nezdar jsme si víkend pořádně užili

Druhá velká akce se konala na podzim na Velkém rybníku. Protože to bylo v novém školním roce, mohli jet jen děti, které měly
povolenky. Jak už to tak bývá, tak sychravé počasí dávalo najevo, že je podzim. Na „Velasu“ od pátečního odpoledne foukal
silný vítr, který komplikoval nahazování. I záběry byly v tom to
větru špatně viditelné. Od chytání nás to však neodradilo. Už
během večera se nachytalo několik slušných kapříků, kteří nás
navnadili na druhý den. Ještě před snídaní jsme seděli u vody
a znova zkoušeli štěstí, kterého jsme měli tentokrát hodně, proto se vyhlásila i soutěž o to, kdo nachytá nejvíce ryb. Ve volné
chvilce se děti mohli houpat na houpačce a ti menší si mohli
hrát i na pískovišti, které bylo součástí areálu. Protože jsme stále bojovali se silný větrem, tak i ta nejmenší rybka nám na tváři
vykouzlila úsměv. Když se začalo stmívat ukončili jsme soutěž
a šli na pořádnou večeři. Nejen že jsme celý den vzdorovali větru, ale po večeři jsme začali válčit i s deštěm, který trval celou
noc. Na začátku dalšího dne ustal vítr i déšť. Z lesů okolo nás
stoupala k nebi pára, vodní hladina byla klidná a v úplném tichu bylo slyšet každé šeptnutí. Naprosto vhodná chvíle pro
vybalení výbavy na plavanou. I když zbývalo jen pár hodin do
odjezdu, stále jsme seděli u vody a nikomu se nechtělo odejet. Jak minuty běžely, přišla i chvíle, kdy jsme museli začít balit
a uklízet. Než jsme se rozloučili s vodou, byl vyhlášen a odměněn vítěz soutěže, ale i ti co skončili na dalších místech neodešli
s prázdnou. Samozřejmě nesměla chybět ani společná fotka
a pak už jsme jen sedli do aut a vyjeli zpět ke svým domovům.

Nedlouho po výletě na „Velas“ začal padat sníh, zima o sobě
dávala vědět čím dál častěji. Nám nezbývalo nic jiného než
se uchýlit do teplé učebny v DDM Bludiště a plánovat další rybářský rok. Velké díky patří lidem, kteří mají srdce na
správném místě, bez nich by se nestalo nic z toho, co se odehrálo v roce 2012. Chtěla bych poděkovat i lidem, kteří mi
pomohli naplánovat a uskutečnit víkendové pobyty na ÚN
Hracholusky a Velkém rybníku.
Hanka Pejšková
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Vážená členská základno
Rok se s rokem sešel a já jsem rád, že mohu opět zhodnotit uplynulé období. Těší mě, že i v době krize jsou kolem
nás firmy a lidé, kteří jsou ochotni pomáhat. Díky jim jsme
v únoru mohli začít budovat nový chovný rybník. Byla to
práce, která nás zaměstnala na sedm dlouhých měsíců.
Osobně bych chtěl vyzdvihnout a poděkovat firmám Josefa Lexi, Milana Mališe, Vlastimila Šnajdra, Jaromíra Obdržálka a firmě Krystýn. Zároveň bych chtěl ocenit i osobní
úsilí Vlastimila Šnajdra ml., Martina Rešetára, Radka Křiklavy, Tomáše Schreibera a pana Cinegera ml. Během práce na
výstavbě nového rybníka se nám ještě podařilo odbahnit
rýhu pod rybníkem Komora a to za velké pomoci Jana Peřiny a Radka Křiklavy.

Během léta se celý hospodářský sbor staral o středisko a chovné rybníky. V srpnu jsme ještě osadili stavidlo na nový rybník.
V říjnu proběhly tradičně výlovy chovných rybníků a zároveň oprava stavidla na rybníku Komora. Utvořila se zde stálá
skupina několika rybářů, kteří pravidelně dochází na výlovy.
Velmi oceňuji jejich pracovitost, houževnatost a trpělivost,
kterou se mnou mají. Rád bych jim všem poděkoval!
Vánoční prodej proběhl v pořádku. Samozřejmě ani nám se
nevyhnuly drobné komplikace, které jsme aktivně vyřešili.
Za prodej bych rád poděkoval Jiřímu Krigersteinovi, Stanislavu Bryndačovi a Radku Křiklavovi.
Na Vánoce jsme nezapomněli kapry obdarovat naše sponzory, kteří nám během roku 2012 pomáhali, jednak finančně,
ale i materiálem, různými dary a strojní podporou, v celkové
výši přibližně 480 tisíc korun. Všichni sponzoři jsou uvedeni
nejen v ostatních článcích, ale zároveň i na zadní straně rybářské ročenky Hastrman.
Všem těmto lidem a hospodářskému sboru patří můj obrovský obdiv a poděkování.
Těším se na další spolupráci s Vámi.
Václav Šnajdr
Hospodář M.O. Božíčany

Rybářské závody „Vojkův rybník 2012“ – byly hodně o ploticích
Noc a ráno byly chladnější, dopoledne ca do 10.00hod. bylo
zataženo s hrozícím deštěm, který nás naštěstí minul a ke
konci závodu se objevilo i sluníčko. Pro aktivitu ryb tedy nic
moc optimálního.
I přes tuto nepřízeň počasí vylovili v průběhu závodu soutěžící rybáři z vody celkem 148ks ryb o celkové délce 3 859,5 cm.
Chytaly se tedy převážně drobnější ryby. Početně dominovali plotice (87 ks), menší kapříci (39ks), cejni (17ks), uloven
byl i jeden okoun 3ks bílé ryby a úhoř v délce 50cm, který byl
i nejdelším úlovkem dne.

Již čtvrtý ročník závodů v lovu ryb na udici pořádala naše MO
Božičany dne 9.6.2012 na Vojkově rybníce.
Závodu, který byl zahájen startovním výstřelem z mini děla
v 6.00 hod. se zúčastnilo celkem 53 soutěžících rybářek a rybářů.

Ten největší úlovek (úhoře 50 cm) chytil Petr Valchař a byl
mimo jiné odměněn vepřovou hlavou.
Vítězem závodů se stal Jiří Kroch, který ulovil 16 ks ryb
o celkové délce 568 cm ( 14ks kaprů, 1ks cejn a 1ks plotice) a za
svůj výkon získal LCD televizor PHILIPS věnovaný do soutěže firmou STAV-ELEKTRO s.r.o. z Chodova a dále vepřovou kýtu atd.
9

Na dalších odměněných místech se umístili“
4.
Hanuš Škubal........................................... (12ks ryb, 291 cm)
5.
František Motl..........................................(12ks ryb, 283 cm)
6.
Jindřich Mach...........................................(8 ks ryb, 233 cm)
7.
Petr Valchař...............................................(7 ks ryb, 204 cm)
8.
Miroslav Horálek...................................... (8 ks ryb, 197 cm)
9.
Zdeněk Mackura......................................(6 ks ryb, 186 cm)
10. Zdeněk Kyndel......................................... (5 ks ryb, 136 cm)
11. Rudolf Mydloch........................................ (4 ks ryb, 129 cm)
12. Milan Zahrádka.........................................(3ks ryb, 106 cm)
13. Zdeněk Kelner............................................ (2 ks ryb, 80 cm)
14. Václav Badura............................................. (4 ks ryb, 79 cm)
15. Karel Ečer..................................................... (2 ks ryb, 74 cm)
Druhé místo, stejně jako v předchozím roce obsadil Jan
Kopčo s výsledkem 20ks ryb o celkové délce 373 cm a rovněž si jako cenu odnesl vepřovou kýtu a další drobnosti.

Všichni jmenovaní až do 10 místa si odnesli ceny z naporcovaného vepříka, rybářské potřeby apod. a od 11. do 15. místa
to byly ceny z oblasti - něco sladkého na zub.
Oceněny byly i dvě ženy v soutěži – Lenka Bauerová a Hana
Kopčová a to mimo jiné i cenou od starostky města Nové
Role paní Jitky Pokorné, která se zúčastnila vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen vítězům soutěže.
Děkujeme sponzorům akce: Josefu Pelantovi – Doupovské
uzeniny, Lubošovi Orlichovi – PEKOSA Chodov, Jiřímu Gvardovi, Duong Ta Quocovi – Restaurace Slávia a K4 Chodov.
Dále děkujeme za vzorné cateringové služby Jiřímu Fíkovi
Krieglsteinovi, Jaroslavu Obdržálkovi, Alexandru Ješíkovi,
Martinovi Rešetárovi a Zdeňce Hrnkové.
A ještě děkujeme rozhodčím a všem ostatním členům MO,
kteří se na přípravě závodů podíleli.

Třetí místo v soutěži si svým výkonem 15ks ulovených ryb
v celkové délce 292 cm zajistil Martin Vydra.

S pozdravem Petru zdar!
Jaroslav Šimek

Pozvánka na rybářské závody v lovu ryb na udici
V sobotu 8. června 2013 se uskuteční již popáté v řadě za sebou rybářské závody v lovu ryb na udici na „Vojkově rybníce“
(revír Chodovský potok 1 - 431 011/02).
Připravuje je výbor naší MO společně se členy hospodářského sboru a rybářské stráže.
Závody jsou vypsány pro dospělé a dorostence (16 až 18 let.)
v jedné společné kategorii.
Prezentace – je od 5:00 hod. - ve stanu pod hrází
Vojkova rybníku
Startovné – dospělí i dorostenci - 200,- Kč
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Zahájení závodu – od 6:00 h.
Konec závodu – v 11:00 h.
Vyhodnocení závodu – předání cen od 12:00 h.
Ceny – budou připraveny pro 10 nejúspěšnějších rybářů.
Hlavní cenou pro vítěze závodů bude digitální fotoaparát.
Dalšími cenami mimo rybářských potřeb,budou opět jako
v loňském roce, části z rozporcovaného prasátka.
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.
Počet míst k rybolovu je na Vojkově rybníce omezen pouze na 80. Bude-li zájem větší, nebudeme jej moci uspokojit
a proto přijďte raději včas.

Srdečně zve výbor MO

Pozvánka na výlovy
V letošním roce - 2013 nás čekají mimo běžných říjnových
výlovů chovných rybníků ještě dva neobvyklé a proto významné výlovy.

Hlavním důvodem výlovu je technický stav výpustného zařízení tzv.“požeráku“. Prkénka, která jsou v něm jsou již značně
nahnilá a propouštějí vodu, lze říci, že hrozí i nebezpečí, že

Na jaře v sobotu 13.dubna to bude výlov rybníku „Bahňák“
v Chodově v Lesní ulici. Lovit se bude po 8 letech ( naposledy
byl vypuštěn na jaře 2005) a slovené ryby budou vysazeny
do sportovních revírů. Rozhodli jsme se tak proto, že odkoupení rybníku do vlastnictví MO ČRS se stále vleče z důvodu
průtahů na ministerstvech a dalších orgánech státní správy,
které s tím mají co do činění a v rybníku mezitím dorostli vysazené ryby do lovných velikostí, které nám čile slovují pytláci. Budeme raději, když na nich budou zkoušet své rybářské
umění naši členové.

by mohlo dojít k neplánovanému vypuštění rybníku. Pokud
tedy prkénka vydrží do 9. listopadu bude se konat výlov.

Druhý, ale o to významnější výlov je již naplánován na termín 9. listopadu 2013. Lovit se bude Novorolský rybník. Naposledy byl vypuštěn 27. 10. 1974, tedy před 39 lety a bude
velmi zajímavé jaké překvapení nás ve výlovku bude čekat.
Budou mít pravdu ti, kteří tvrdí, že v rybníku nejsou žádné
ryby a nebo ti, kteří tvrdí, že tam ryby jsou, ale ta první skupina si k nim neumí najít cestu.

Výlov bude zajišťovat Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., které
má na takovéto plochy (22 hektarů) přeci jenom lepší vybavení a více zkušeností. Spolupracovat bude i naše organizace
a to technikou a hlavně pracovní silou. Tímto žádáme i dobrovolníky z řad naší MO, aby se výlovu aktivně zúčastnili. Výlov bude zastřešovat město Nová Role a na hrázi rybníku budou v době výlovu stánky s občerstvením a i prodej živých
ryb z výlovu. Program se bude ještě v průběhu roku tvořit
a budete s ním včas seznámeni.
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VI .ročník Kaprový víkend Smolnická 2012
Carp Team Chodov a MO ČRS
Božičany uspořádali jako každý rok 6. ročník rybářského
závodu: Kaprový víkend Smolnická 2012. Za pěkného počasí
se sešlo v sobotu u ranní presence 26. května 2012 – 37 dospělých
a 5 dětí, kteří soutěžili v lovu ryb na udici. Soutěžilo se o hodnotné
ceny a krásné poháry ze sklárny Moser Karlovy Vary.

Největší rybu ulovil p. Tomáš Slezák a to amura 90cm (váha
12 kg). Celkem bylo uloveno 130 ryb a sečteno na metry to
dělá celých 41,17 m ryb.
Tato akce si našla už tradiční místo v akcích Města Chodova
a v roce 2013 bude mít pokračování již 7. ročníkem, který se
bude konat 25. května.
Srdečně vás tímto zveme a to jak k účasti jakožto soutěžícího rybáře/ rybářku a nebo jako diváka - možná i budoucího rybáře.
Děkujeme všem sponzorům a přátelům rybářského cechu za
podporu a ceny pro závodníky.

Pořadí dospělí 1. Jiří Králíček 14 ryb /461 bodů;
          2. Jiří Garda 10/357;
          3. Ivan Čapek 9/285
mládež 1. Jiří Bokšay 7/202;
          2. Josef Souček 2/86;
          3. Roman Staněk 2/72

Co nás čeká v roce 2014
V roce 2014 - konkrétně 15. března to bude přesně 55 let od založení a ustavení naší místní organizace.
K tomuto tak trochu kulatému jubileu budeme připravovat různé akce, kterými si budeme toto jubileum připomínat a tak
trochu budeme kopírovat oslavy, které proběhly  před  pěti lety jejichž vyvrcholením  bylo kulturně společenské odpoledne
v areálu našeho hospodářského střediska s hudbou, občerstvením, ohňostrojem  snad i s  „labutěmi“.
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Rybářská stráž
Jednání členů RS dne 16.2.2013 navštívil i člen profesionální
rybářské stráže ČRS Západočeského územního svazu Plzeň
pan Marcel Nedorostek, který seznámil přítomné s její činností v roce 2012.
Členové profesionální rybářské stráže navštívili 2 285 x některý
z revírů Západočeského územního svazu a zkontrolovali 6 838
povolenek, udělili 330 napomenutí a 26 povolenek zadrželi.
Bylo zadrženo 22 pytláků a 8 udic. Policii ČR bylo předáno několik osob, které jezdily tokem na „čtyřkolkách“ a ničily trdliště ryb.
Pro svojí práci jsou členové profesionální rybářské práce vybaveni lodí se spalovacím motorem, fotoaparátem, nočním viděním a k dispozici je i cvičený pes na vyhledání ukrytých úlovků.
Z vlastí praxe uvedl i několik perliček jako například zjištění přestupku, kterého se dopustil člen dobrovolné rybářské

stráže. V lodi na Jesenici měl 9ks usmrcených kaprů o velikosti 25cm - byl vyloučen z ČRS.
Další člen dobrovolné rybářské stráže v Pozorce u Nejdku lovil na pstruhovém revíru bez pstruhové povolenky, měl uloveny 2ks lína.
Jedna z činností profesionální rybářské stráže je i dozor nad výlovem a vysazováním ryb do sportovních revíru. Pozvali jsme tedy
pana Marcela Nedorostka na jarní výlov rybníku „Bahňák“ v Lesní
ulici v Chodově, který se bude konat v sobotu dne 13.dubna 2013.
A ještě jedno upozornění na závěr. Při zapisování úlovků do
evidence úlovků lze zapisovat názvy ryb ve zkratkách jako
například K - kapr obecný, Ka - karas obecný, Š - štika obecná, Pd - pstruh duhový, Po - pstruh obecný potoční ..... a další
naleznete v rybářském řádu.

Ceny státních rybářských lístků
Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti kratší než 1 rok:

60 Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok:

100 Kč

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

* 50 Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky:

200 Kč

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

* 100 Kč
500 Kč
* 250 Kč

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

Upozornění:
Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku
se souhlasem zákonného zástupce.
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Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v roce 2012 (Kč)
Český rybářský svaz, Západočeský rybářský svaz Plzeň
Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21
Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v roce 2013 (Kč)
ÚZEMNÍ POVOLENKY

Povolenky pro nečleny – územní

druh povolenky

MP

P

druh povolenky

MP

P

roční

1100

1100

roční

4500

5500

roční IMV

500

500

měsíční

2300

2800

mládež 8–15 let

250

250

týdenní

1200

1500

měsíční

600

600

dvoudenní

450

800

týdenní

500

500

denní

300

500

Povolenky pro nečleny– územní
děti do 15 let

Celosvazové povolenky
druh povolenky

MP

P

roční

2000

2100

roční IMV

1350

1400

mládež 8–15 let

650

700

Celorepublikové povolenky
druh povolenky
roční

MP

P

2900

3200

Trofejní povolenky – Mže 1, Podrevír 3
druh povolenky

MP

roční (35
docházek)

3500

týdenní

1800

denní

500

14

druh povolenky

MP

P

roční

1000

1200

měsíční

500

600

týdenní

250

300

dvoudenní

150

200

Povolenky pro nečleny – celosvazové
(vydává pouze ÚS)
druh povolenky

MP

P

roční – dospělí

7300

8400

roční – do 18 let

3650

4200

Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany
v roce 2012
Český rybářský svaz MO Božičany
Božičany 96, 362 26 Božičany

Adresa MO
Předseda

Jednatel

Hospodář

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

Ing. Jaroslav Šimek
603 587 865
jaroslav.simek@thun.cz

Václav Šnajdr
606 333 810
pohodar500@seznam.cz

Úřední hodiny v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2012
leden

v úterý od 15.45 do 18.00
ve čtvrtek od 15.45 do 18.00

únor, březen, duben

v úterý od 15.45 do 18.00

květen, červen

v úterý od 15.45 do 17.00

prosinec

v čtvrtek 5.12. a 12.12. od 14.45 do 18.00

Ceny členských příspěvků (nutno platit každý rok nejpozději do konce února !!!)
Dospělí: 400 Kč

Děti do 15 let: 100 Kč

Mládež 16 – 18 let: 200 Kč
60 Kč

Cena brigádnické hodiny
Brigádnická povinnost pro dospělé
členy do 63 let (včetně)
a mládež 16–18let

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 a mají slevu na jednu roční územní
povolenku ve výši - 100,-Kč
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. Využít můžete i prodejnu RP v Karlových Varech:
Rybářské potřeby – Rybáře, Sokolovská 112/81, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, tel.: 353 449 803
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
úterý a čtvrtek

od 15.00 hod.
od 16.00 hod.
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Poděkování
za spolupráci, hmotnou i finanční pomoc všem, kteří v roce 2012 naší místní
organizaci Českého rybářského svazu přispěli na činnosti kroužků rybářské
mládeže, při organizaci rybářských závodů a dalších společenských akcí a při
plnění hospodářských úkolů naší MO. Ti kteří nám významně pomáhali jsou:

STAV-ELEKTRO s.r.o. – Jaromír Obdržálek a Vlastimil Šnajdr, Gaven s.r.o., CHEZAK
– Karlovy Vary,   Sokolovská uhelná a.s., THUN 1794 a.s., LB a.s. Mezirolí – Josef
Lexa, KV – KRYSTÝN Stavební společnost, LESOTECH – Jaroslav Čech, Luboš Orlich
PEKOSA Chodov, Doupovské uzeniny Josef Pelant, LINCOLN CZ Chodov – Martin
Zvěřina, Apparaisal services Praha Znalecký ústav,s.r.o. – Ing.Tomáš Brabenec, LIAZ  
Vintířov k.s., Pneucentrum s.r.o. – p.Hejda Karlovy Vary, Petr Šíp – pokrývačství
a klempířství Chodov, p.Stanislav Svoboda – kovoobrábění Chodov,  AMT Příbram
s.r.o., Vilém Těžký Jael výroba a dekorace porcelánu Chodov, Autodoprava –
Jiří Licehamr Chodov, Penzion U SOTONů   Stará Chodovská, Jaroslav Vykoupil
– Dárkové zboží Chodov, TECHNOROL s.r.o. – Josef Škarda, Chotes Chodov
s r.o., Výroba a dekorace Porcelánu p.Volný Chodov, Rybářské potřeby – Rybáře
Jiří Kučera   Karlovy Vary, Zahradnictví p. Peřina Chodov,   Bohuslav Žďárský –
Elektropráce Chodov, SPARTA Chodov – p.Plaček, Autodoprava Milan Mališ
Chranišov, Autodoprava pan Nosek, Restaurace „Daliborka“ Chodov, Restaurace
K2 – p.Doung Ta Quoc, pan Hrabě – stavitel  Stará Chodovská, Kosmetika „Šárka“
Chodov – Šárka Hošťálková, Kosmetika Lucie Dzúrová - Chodov, Restaurace Bivoj
Vojkovice Hedvika Šestáková, AVIRUNION a.s.Nové Sedlo, LUCKY PLANET herna
a bar  - Michal Tkáč Chodov

Za dobrou spolupráci děkujeme starostům obcí a měst
na jejichž územích působíme:
Starostovi obce Božičany
Starostce města Nová Role
Starostovi města Chodova
Starostovi obce Vintířov

–
–
–
–

panu Miloši Kamešovi
paní Jitce Pokorné
panu Ing. Josefu Horovi
panu Jiřímu Ošeckému

