


15. vydání časopisu

To nejdůležitější z činnosti ČRS MO Božičany - v roce 2008
V měsících lednu a únoru jsme byli až neuvěři-
telně pracovití, snad za to mohl dopink 
z „Rumového novoročního přípitku“ při křtu 
zakomorovaných ryb na rybníku Komora a nebo 
snaha zbavit se přebytečných kil po vánočním 
hodování. Co všechno jsme stihli. Vykácet 
stromy na hrázi rybníku „Poslední“ připravit 

jej pro rozšíření, opravit loviště tohoto rybníku, 
vyřezat nálety a křoviny z hráze rybníku 
„Pařezák“ a nově upravit jeho loviště. Stejně tak 
jsme se poprali i s rybníkem „Borovice“. Kolem 
uvedených rybníků jsme rozšířili a zpevnili 
cesty na korunách hrází. A ani to ještě není 
všechno. Pustili jsme se i do rozšíření vodní 
plochy rybníku „Zahrádkář I.“ To vše se událo 
pod taktovkou zástupce hospodáře MO Venci 
Šnajdra a za vydatné sponzorské pomoci našeho 
souseda – Sokolovské uhelné, a.s., členů 
hospodářského sboru MO a několika dalších 
šílenců z řad členů MO. 

A opět se plánovalo jak dále zvelebit HS 
– tentokrát přišla na řadu již dosluhující kamna 
a začal se tvořit plán na jejich výměnu.

V březnu opět proběhlo školení nových členů MO, 
byly vyvápněny, zaraženy a příslušnou dávkou 
hnoje zavezeny chovné rybníky. Následně 
do nich byly vysazeny ryby, které byly přes zimu 
zakomorované v chovných rybnících „Komora“ 
a „Zahrádkář III.“. Obsádka chovných rybníků 
byla koncem měsíce března doplněna na plný 
stav nakupovanou rybou z Blatenské ryby.

Poslední březnovou neděli jsme se sešli 
v sále Kulturního domu KASS Chodov na jednání 
členské schůze MO. V diskusi se projednávala 
opět situace kolem rybníku v Lesní ulici 
v Chodově, kde je stav prozatím nedořešen 
a stále vázne převod z Pozemkového fondu 
na město. Starosta města Nové Role poděkoval 
rybářům za aktivní pomoc při spolupráci s firmou 
G servis Praha na zlepšování čistoty vody 
v Novorolském rybníce. 

Členská schůze se v závěru shodla 

•

•

na usnesení, kterým se výbor MO řídil 
v následném období roku 2008 v tomto znění:

Byly zvoleni delegáti, kteří zastupovali MO na:
- územní konferenci ČRS - Ing.Ernest Ješík
- republikovém sněmu - Ing. Václav Rýdl

Členská schůze ukložila výboru MO:
a) Dokončit a zkolaudovat již započaté investi-

ční akce –„Výstavba skladu hospodářských 
potřeb“, „Přístřešek pro techniku“. Zahájit 
realizaci nové investiční akce – „Výstavba 
vodovodu do HS“.

b) Pokračovat v realizaci odkoupení 
rybníku v Lesní ulici v Chodově od města 
Chodova případně PFČR do majetku MO 
a po jeho nabytí do majetku MO, jej zařadit 
do sportovních revírů západočeského ÚS.

 Členská schůze uložila členům MO:
a) podílet se v rámci plnění brigádnické 

povinnosti na investiční výstavbě MO
b) řádně vyplnit po skončení platnosti povolen-

ky sumář a povolenku odevzdat ve lhůtě 15 
dnů od ukončení její platnosti

c) podílet se formou mimořádného finančního 
příspěvku ve výši 100,- Kč v roce 2009 
na dospělého člena MO na tvorbě fondu pro 
zaplacení kupní ceny za odkoupení rybníku 
v Lesní ulici v Chodově – pokračování 
usnesení členské schůze z roku 2007

V měsíci dubnu bylo provedeno agregátování 
Tatrovického potoku a 300ks sloveného pstruha 
obecného bylo vysazeno do Tatrovické přehrady, 
rovněž sem bylo vysazeno i dalších 
327 kg zakoupeného pstruha duhového.

Na 10. května připravil výbor MO závody v lovu 
ryb na udici.

Konaly se na Novorolském rybníku a i přes 
krásné slunné počasí se jich zúčastnilo pouze 
52 startujících, z toho 8 dětí do 15 let a 44 
dorostenců a dospělých. 

V měsíci červnu (21. – 26. června) jsme 
se zúčastnili výstavy, kterou pořádalo město 
Nová Role pod názvem „Člověk a příroda“. Mimo 
expozice v sále DK Nová Role jsme jako součást 
doprovodného programu akce zrealizovali 
v hospodářském středisku na kaskádě dny 
otevřených dveří pro děti ze základních škol 
a DDM a to opět s rybolovem na chovném rybníce 
MO - metodou chy�, změř, vyfo� a pus�. 

V letních měsících jsme mimo vysekávání 
hrází rybníků a zajiš�ování krmiva pro obsádku 

•

•

•
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chovných rybníků dokončili stavbu nových 
kachlových kamen v hospodářské místnosti 
MO. Byly plně pořízeny ze sponzorských darů 
mecenášů MO. Velký dík za to, že se tento 
projekt uskutečnil a kamna budou zahřívat 
i další generace rybářů na „Kaskádě“ patří panu 
Vlastimilu Komínkovi. A aby toho nebylo málo 
je tu ještě jedno poděkování a to za kompletní 
dodávku dřevěného sedacího nábytku 

do zasedací místnosti od firmy PELANT.
Pokračovala stavba pergoly, byla zhotovena 

střešní krytina s klempířskými prvky a byl 
připraven podklad pro položení zámkové dlažby.

Podzimní měsíce opět patřily výlovům 
chovných rybníků a zarybňování sportovních 
vod. Co rybáře nejvíce zajímá jsou informace co 
a kam bylo vysazeno:

do revíru „Chodovský potok 1“:
• Kapr 9.600 ks 9.600 kg
• Lín 2.000 ks 400kg
• Amur 500 ks 150 kg
• Candát 1.700 ks a 10 cm 
• Štika 1.150 ks 115 kg
• Úhoří monté 1.500 ks 0,5 kg

do revíru „Chodovský potok 2“: 
• Kapr 5.300 ks 5.300 kg
• Lín 650 ks 130 kg
• Amur 400 ks 120 kg
• Candát 1.300 ks a 10 cm
• Štika 400 ks 40 kg 
• Úhoří monté 1.500 ks 0,5 kg
• Bílá ryby 500 ks 50 kg

Z tohoto uvedeného počtu bylo do největších a nejnavštěvovanějších sportovních vod vysazeno:
Kapr ks Lín ks Amur ks Štika ks Candát ks Bílá ryba ks

Novorolský rybník 3.500 1.200 350 750 1.100 1.000

Vojkův rybník 2.700 250 60 120 200 200

Nádrž Vřesová 2.700 300 200 200 600 200

Smolnická nádrž 2500 300 180 190 600 200

Zlatým hřebem výlovů bylo 
měření a vážení našeho 
sumce albína „Václava“. 
Povyrostl a zmohutněl. 
Tento náš krasavec, kterému 
bylo v tomto roce 8 let, měřil 
118cm a vážil 23kg.

Po celou dobu výlovů 
se o hladové žaludky lovících 
a ostatních zúčastněných 
postarala firma „Doupovské 
uzeniny“ - Josef Pelant.

A tečkou za výlovy byla 
taneční zábava DOLOVNÁ. 
Konala se v sále domu 
kultury v Nové Roli. 
Všechna místa byla vyprodána a to přispělo 
k perfektní atmosféře zábavy stejně tak jako 
skupina ALFASEXTET a živá tombola ve které 
bylo tentokrát 80 šupináčů.

Dolovné se zúčastnili i členové výboru 
Územního svazu z Plzně s manželkami, kteří byli 
na Karlovarsku na výjezdním zasedání výboru 
ÚS.

• Ve dnech 17. a 18. prosince 
proběhla v hospodářském 
středisku kolaudace 
dokončených staveb „Skladu 
hospodářských potřeb“ 
a „Přístřešku pro techniku“. 
Po odstranění několika 
drobných vad bude možno 
objekty užívat pro potřeby MO.

A jako každoročně 
se v prosincových předvánoční 
dnech stalo hospodářské 
středisko cílem těch, kteří si již 
minulých letech vyzkoušeli, 
že nejlepšího a nejlevnějšího 
kapra mají rybáři z Božičan. 

Opět jsme zaznamenali prodejní rekord. Prodáno 
bylo 27q ryb (tj. přibližně 1.000ks) v ceně 72,-
Kč/kg.

Co se nám v roce 2008 nepodařilo. Propásli jsme 
možnost získání dotace na nákup víceúčelového 
malotraktoru na údržbu travnatých ploch 
hospodářského střediska, ale nevzdáváme to 

•

•
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Z úlovkových lístků našich členů
Opět jsme jsme pro vás vybrali některé zajímavé úlovky, které se povedly našim členům v roce 2008. 

Možná mezi nimi není 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..

Z těch zajímavých jsme vybrali tyto úlovky a jejich lovce:

jméno a příjmení ulovená ryba délka v cm váha v kg revír datum poznámky
Kučera Jiří kapr 85 15,30 481 501 22. 9. Orlík

Karásek Pavel tolstolobik 103 15,00 431 032 21. 8. Ohře 12

Latislav Tomáš kapr 86 13,50 431 008 3. 5. Velký rybník

Krix Petr štika 111 13,20 431 059 9. 11. Novorolský rybník

Kučera Jiří kapr 83 13,00 481 501 23. 9. Orlík

Naš Jaroslav amur 101 13,00 431 012 29. 7. Bílá voda

Pecina Martin kapr 82 12,70 481 501 23. 9. Orlík

Bogan Zdeněk štika 110 12,50 431 012 16. 6. Chodovský potok 2

Veselý Josef sumec 120 12,00 431 200 22. 6. Jesenice

Latislav Tomáš kapr 81 11,80 431 008 5. 5. Velký rybník

Veselý Josef štika 107 11,20 431 200 10. 10. Jesenice

Galoda Drahoslav kapr 75 10,80 481 501 8. 9. Orlík

Rödl Kurt kapr 77 10,75 431 012 7. 11. Chodovský potok 2

Simeth Pavel amur 93 10,60 431 012 4. 7. Chodovský potok 2

Přibáň Stanislav kapr 79 10,50 431 059 4. 5. Teplá 2,Březová

Ullmann Roman kapr 75 10,00 431 102 22. 5. Bílá voda

Novotný Radim kapr 75 10,00 441 043 30. 8. Ohře 9 Nechranice

Utíkal Josef kapr 76 10,00 431 001 29. 8. Berounka 7

Přibáň Stanislav kapr 75 9,70 431 059 9. 7. Teplá 2,Březová

Latislav Tomáš kapr 72 9,60 431 008 4. 5. Velký rybník

Kubánek Ladislav kapr 76 9,20 431 011 3. 8. Chodovský potok 1

Mika Jiří amur 85 8,70 431 012 1. 6. Chodovský potok 2

Veselý Josef štika 100 8,60 431 200 6. 7. Jesenice

Přibáň Stanislav kapr 73 8,50 431 059 10. 7. Teplá 2,Březová

Krajňák Jaroslav cejn 68 5,00 431 039 12. 9. Ohře 18

Slaměnka Josef Ing. amur 70 4,90 431 011 2. 6. Novorolský rybník
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a pokusíme dotaci získat v dalším kole. A dále 
se nepovedlo dořešit koupi rybníku „Bahňák“ 
v Lesní ulici v Chodově. Vzhledem k tomu 

a také k navýšení členského příspěvku pro 
rok 2009 na 400,-Kč pro dospělé členy ČRS, 
výbor rozhodl o zrušení výběru mimořádného 
příspěvku schváleného pro rok 2009 členskou 
schůzí z roku 2007. 

Co se naopak ještě v závěru roku povedlo? 
Vykoupit pozemek pod příjezdovou cestou 

od tzv. „Staré nejdecké“ k rybníku Vodojem..

A kolik nás v roce 2008 bylo?
Dle evidence z prodaných členských známek 
měla naše MO v roce 2008:

- dospělých členů - 819 (z toho 25 žen)
- dorostenců (15 - 18 let) - 35
- dětí (do 15 let) - 76
- celkem členů MO - 930 

S pozdravem Petrův zdar!
Jednatel MO – Jaroslav Šimek



V roce 2009 oslaví naše organizace 50-té výročí 
založení, je to docela pěkná úroda let a tak chceme 
našim členům toto výročí po celý rok připomínat při 
již tradičních akcích, které každoročně pořádáme 
a opepříme je i něčím novým.

Tak pěkně popořádku o tom, co nás v roce 
2009 čeká.
1. V měsíci lednu vyhlašujeme soutěž pro naše 

nejmenší a nejmladší. Je to výtvarná soutěž 
na téma – „Namaluj rybu“. Soutěž je vypsána 
pro malíře a výtvarníky do 14 let, s uzávěrkou 
dodání prací do 30. dubna 2009. Vyhodnocení 
a odměnění těch nejlepších prací proběhne 
na jednotlivých vernisáží prací, v měsíci červnu:
- ve výstavní síni Obecního úřadu v Božičanech 

- 3. 6. 2009 od 17.00hod.
- v Městské knihovně v Nové Roli - 15. 6. 2009 

od 17.00 hod.
- v DDM v Chodově - 24. 6. 2009 od 17.00 

hod.
2. V měsíci dubnu – (5.4.) bude v sále KASS 

v Chodově při členské schůzi odměněna 
celá řada našich členů a příznivců, kteří pilně 
pracují pro naší organizaci a podílejí se na jejím 
rozvoji i v každodenním životě. Také zde budou 
předány ceny za 10 nej….. úlovků našich členů, 
které se jim povedli v roce 2008 při sportovním 
rybolovu a přihlásili je do v loňském Hastrmanu 
vyhlášené soutěže.

3. Na sobotu 23.května jsou připraveny rybářské 
závody. Tentokráte budou na Vojkově rybníce 
a před závody bude vysazeno do vody cca 
30ks opravdu trofejních kaprů o váze 10 – 13kg 
a hlavní cenou pro vítěze bude televizor, který 

přislíbila jako hlavní cenu firma STAV ELEKTRO 
Chodov. Na hrázi rybníku bude pro soutěžící 
po celou dobu závodů zajištěno pivní a klobásové 
občerstvení za ceny mírné až lidové. 

4. Přesto, že jubileum vzniku MO připadá na 15.
březen (v tento den byla ustavující schůze MO 
v hospodě u Heřmánka v Božičanech - v roce 
1959), jsme se rozhodli, že hlavní akci oslav 
přesuneme až do teplejšího období, doufejme, 
že to teplo vyjde a příjde o víkendu od 12. do 14.
června. Akce proběhne v areálu hospodářského 
střediska MO na Kaskádě v Nové Roli pod 
názvem „Dny otevřených dveří ČRS MO 
Božičany“. Opět zde bude zajištěno občerstvení, 
pro rybáře i ne-rybáře připravíme lov ryb na udici 
na jednom z chovných rybníků, bude nějaká ta 
muzika k poslechu i tanci, možná přijede i kolotoč 
a snad se povede i ohňostroj. Konečný program 
se dozvíte z plakátů těsně před akcí. Rádi 
bychom zde přivítali všechny ty, kteří vtiskli svoji 
stopu do historie MO v průběhu celého jejího 50-
ti letého života.

5. Kulatým výročím vzniku MO budou poznamenány 
určitě i podzimní výlovy se setkáním se sponzory 
a mecenáši rybářského sportu, které 
je připravováno na sobotu 24.října a hlavně 
tradiční DOLOVNÁ, kterou chystáme na 20.
listopadu do sálu Domu kultury v Nové Roli.

A to je vše co pro tento rok oslav 50-tého výročí 
existence našeho rybářského spolku plánujeme.

Přijměte toto naše pozvání a přij te pobýt a přispět 
tím k příjemné atmosféře jednotlivých rybářských 
setkání roku 2009 s naší MO. 
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Tak už jsme tu 50 let…

Krix Petr candát 67 4,80 431 059 13. 11. Novorolský rybník

Havlíček Daniel candát 74 4,50 431 012 28. 8. Chodovský potok 2

Veselý Josef candát 75 4,45 431 200 10. 7. Jesenice

Krajňák Jaroslav cejn 65 4,00 431 012 23. 5. Vřesová

Krajňák Jaroslav cejn 67 4,00 431 012 16. 8. Vřesová

Červenka Vladimír bolen 75 4,00 431 011 27. 6. Novorolský rybník

Toman Jaroslav bolen 77 4,00 431 011 16. 6. Novorolský rybník

Havlíček Daniel candát 71 3,60 431 012 28. 8. Chodovský potok 2

Vitiska Jindřich bolen 72 3,50 431 011 26. 9. Novorolský rybník

Cajzl Bohumil candát 70 3,40 431 200 4. 7. ÚN Jesenice

Flachsová Jana tlouš 70 3,10 441 020 29. 7. Labe 2

Škvor Miroslav parma 65 3,00 431 033 13. 9. Ohře 13

Beňo Jaroslav parma 64 2,50 431 035 23. 9. Ohře 14

Flachsová Jana úhoř 81 2,50 441 019 15. 8. Labe 1

Černý Jindřich parma 84 2,45 431 034 6. 8. Ohře 13A

Kollár Vojtěch okoun 52 1,90 431 033 11. 6. Ohře 13

Latislav Tomáš pstruh duhový 46 1,20 433 039 11. 5. Rolava 1B

Hutník Jiří mník 51 1,10 433 030 31. 5. Odrava 1



15. vydání časopisu

„Namaluj rybu“
Český rybářský svaz,

místní organizace Božičany
vyhlašuje u příležitosti

50 výročí svého vzniku

soutěž

„Namaluj rybu“
Soutěž je vypsána pro děti do 14-ti let

Těšíme se na vaše obrázky s rybářskou 
tématikou, na kterých by neměli chybět rybáři, 
ryby a české rybníky. Obrázky s uvedením jména, 
příjmení, věku a adresy (případně e-mailu, telefonu) 
na zadní straně obrázku zasílejte na adresu:

ČRS MO Božičany 
Božičany 96, 362 26 Božičany,

případně hromadně předejte obrázky osobám:
Ing. Václav Rýdl tel. 352 352 227
(MěÚ Chodov) 607 936 339
Josef Brabenec, tel. 605 347 532 
Ing. Jaroslav Šimek, tel. 603 587 865

Na vaše soutěžní obrázky se těšíme nejpozději 
do 30. dubna 2009.

Vyhodnocení soutěže provede komise v měsíci 
květnu 2009 a autoři těch nejlepších obrázků 

budou odměněni cenami, které budou předávány 
v měsíci červnu 2009 u příležitosti vernisáží výstav 
soutěžních obrázků v jednotlivých městech a obcích, 
kde soutěž probíhala.

V Chodově to bude v DDM –„Bludiště“, v Nové 
Roli v Městské knihovně a v Božičanech ve výstavní 
síni Obecního úřadu. 

Termíny konání vernisáží budou včas vyhlášeny.
Předem upozorňujeme na to, že předané 

soutěžní obrázky si ponecháme jakožto pořadatel 
soutěže a budeme je dále užívat, k propagaci 
rybářství a rybářského sportu.

S pozdravem - Petrův zdar !
ČRS MO Božičany
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Stejně jako v loňském roce i letos přináším 
do Hastrmana pár řádků o činnosti mladých rybářů 
vedených pod naší MO a DDM v Nové Roli.

Závodů bylo opět požehnaně, to se nakonec 
dočtete z výsledkové listiny. O těch se rozepisovat 
nějak zvláště nebudu a posouzení nechám 
na každém z vás. Co stojí za zmínku je, že naše 
družstvo rybolovné techniky je v součastné 
době nejúspěšnějším týmem v Západočeském 
kraji. Velkého úspěchu dosáhla Hanka Pejšková 
na mistrovství ČR v rybolovné technice, kde se jí 
povedlo v celorepublikové konkurenci vybojovat dvě 
bronzové medaile.

Nesmím zapomenout na letní tábor na Velkém 
Rybníce, který se zde konal již podruhé a opět měl 
veliký úspěch. Dětem se hodně líbil. V roce 2009 
uvažujeme o stejném táboře, na stejném místě. 
Podmínky jsou zde pro rybařinu i další aktivity dětí 
vynikající, podpora ze strany personálu je dobrá, 
jednoduše, není důvod měnit.

Rád bych se pár řádky zmínil o závodech 
v Chodově, na rybníce ve sportovním areálu 

Spartaku. Pěkné dětské závody,dobré počasí, ale 
hlavně spousta nachytaných ryb, co je pro mladé 
rybáře podstatné. Ti totiž nevydrží čekat na kapra, 
potřebují každou chvilku něco vytáhnout, což se jim 
v loňském roce povedlo v podobě plotic, perlínů, 
okounů,línů a karasů. Objevil se i amur a spousta 
dalších ryb. Věřím, že se i letos budou závody konat 
na stejném místě a ve stejné kvalitě. Doufám, že vy, 
kdo čtete tento článek přivedete svojí ratolest, nebo 
vnoučka aby si zachytal i když nechodí do kroužku 
v Nové Roli nebo v Chodově. Nějaký ten proutek 
se jistě najde a třeba tyto závody budou důvodem 
k tomu, aby se z nerybáře najednou stal rybář, který 
pochopí, že je daleko lepší věnovat se rybařině, než 
se jen tak bezcílně potulovat po ulicích a občas něco 
zničit a rozbít. Stačí se jen podívat kolem sebe, jak 
to s dnešní mládeží vypadá.

 Další podstatnou činností kroužku jsou tréninky 
rybolovné techniky v tělocvičně, nebo na fotbalovém 
hřišti v Božičanech, návštěvy kroužku v DDM v Nové 
Roli, kde se děti učí nejen teorii, ale i vázání háčků, 
návazců a mnoho dalšího užitečného, co určitě 

Rybářský kroužek Nová Role 2008



v praxi u vody ocení.
Neopomenutelnou část činnosti tvoří čištění 

břehů rybníků naší MO, loni děti uklízeli po „taky-
rybářích“ břehy Vojkova rybníku a na Pískovnách. 

Bohužel k víkendovým vycházkám a k chytání 
s dětmi nebylo tolik času jako dříve, díky četnosti 
a veliké frekvenci závodů v rybolovné technice. 
Snad se to letos aspoň trochu zlepší.

Za zmínku v mém příspěvku určitě stojí účast 
Lucky Jejkalové a Marka Duchoviče na letním srazu 
mladých rybářů na nádrži Trnávka u Pelhřimova, 
kde si neprohlíželi krematorium, ale soutěžili spolu 
s rybáři z Kynšperku za Západní Čechy a povedlo 
se jim vybojovat pěkné třetí místo v republikové 
konkurenci.

A co nás čeká v letošním roce?
Opět je to spousta závodů v rybolovné technice, 

nějaká ta plavaná k tomu, ale hlavně hodně 
zodpovědná bude organizace mistrovství ZČ kraje 
v rybolovné technice, které se bude konat na naší 
půdě, na hřišti v Božičanech. Tímto jste také všichni 
zváni, přij�te se podívat, jak se našim rybářům bude 
dařit. Určitě to bude stát za podívanou.

Nesmím opomenout soustředění výběru 

mladých rybářů před mistrovstvím ČR v rybolovné 
technice, doladění formy a stmelení družstva před 
nejdůležitějším mládežnickým závodem v ČR.
Toto se nám již pár let osvědčuje díky možnostem 
a podpoře lidí, kteří nám vycházejí vstříc vytvořením 
dobrých podmínek pro tuto akci.

Závěrem krátkého příspěvku o naší mládeži 
bych opět rád poděkoval všem našim sponzorům, 
kteří podporují činnost kroužku mladých rybářů 
jak finančně, tak i materiálně a bez kterých by 
to určitě nešlo tak jako te�. Mezi největší jistě 
patří UNIONPLAST, PROVIDENT FINANCIAL, 
pan KLEMENT, Rybářské potřeby pan KÁLAL, 
Elektro Chodov pan VESELÝ a spousta dalších, 
kteří neodmítnou pomoc naší mládeži při podpoře 
rybářského sportu. Těmto všem patří náš dík!

Závěrem ještě vzkaz pro mladé nerybáře: „Přij�te 
se někdy podívat, jak to našim mladým rybářům jde, 
třeba zjistíte, že na to máte taky a do budoucna 
z vás vyrostou závodníci a rybáři, kteří opravdu něco 
umí!!!“

Petrův Zdar!
Tomáš Latislav, trenér
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Výsledková listina za rok 2008 závodů v RT-mládež MO BOŽIČANY
RT hala PLZEŇ:
st. žáci 5. místo O.Krbec
 10. místo L.Jejkalová
junioři 2. místo H.Pejšková
 3. místo M.Duchovič
družstva 2. místo MO Božičany

RT hala PÍSEK:
st. žáci 5. místo L.Jejkalová
 7. místo O.Krbec
junioři 5. místo M.Duchovič
 8. místo H.Pejšková
družstva 2. místo MO Božičany

RT hala N.ROLE:
ml. žáci 1. místo P.Pecher
 8. místo M.Duchovič ml
 10. místo M.Hladík
st. žáci 2. místo O.Krbec
žákyně 1. místo L.Jejkalová
junioři 1. místo H.Pejšková
 2. místo M.Duchovič

kraj.kolo RT pětiboj PLZEŇ:
žákyně 1. místo L.Jejkalová
st. žáci 4. místo O.Krbec
junioři 1. místo H.Pejšková
 2. místo M.Duchovič
družstva 1. místo MO Božičany

RT hala KYNŠPERK:
žákyně 1. místo L.Jejkalová
st. žáci 5. místo O.Krbec
 16. místo M.Duchovič ml
junioři 1. místo M.Duchovič
 2. místo H.Pejšková

družstva 2. místo MO Božičany

Vánoční turnaj KOŽLANY:
ml. žáci 5. místo P.Pecher
 8. místo M.Duchovič ml
žákyně 1. místo L.Jejkalová
st.žáci 8. místo O.Krbec
junioři 2. místo M.Duchovič
 3. místo H.Pejšková

kraj. kolo RT pětiboj PLZEŇ: 
ml. žáci 6. místo P.Pecher
 8. místo M.Duchovič ml
st. žáci 5. místo O.Krbec
junioři 1. místo H.Pejšková
 2. místo M.Duchovič
družstva 2. místo MO Božičany

Český pohár BÍLINA:
 6. místo H.Pejšková
 9. místo M.Duchovič
 12. místo L.Jejkalov
 17 místo O.Krbec

Český pohár FRÝDEK MÍSTEK:
 5. místo H.Pejšková
 12. místo M.Duchovič
 15. místo O.Krbec
 18. místo L.Jejkalová

Mistrovství ČR v RT PÍSEK:
 2x 3. místo H.Pejšková
 4. místo L.Jejkalová
 8. místo O.Krbec
 11. místo M.Duchovič

Chodovští mladí rybáři
Rybářský kroužek v Chodově vede v současné 

době pan Petr Picek. Veškeré akce jsou konány 
v úzké spolupráci s Městem Chodov (na jednotlivé 
akce čerpáme granty) a DDM Bludiště Chodov. 

Schůzky se konaly každé pondělí v DDM Bludiště 
v Chodově. 

Po zvládnutí teorie a splnění náročného testu 
včetně poznávání ryb se postupně schůzky změnily 
ve výjezdy na lov ryb na jednotlivé revíry. V tomto 
období šlo zejména o to vyzkoušet a prohloubit 
teoretické vědomosti v praxi a zároveň získat 
základní etické návyky při lovu ryb. Dále jsme 
měli díky grantům a dotacím možnost uspořádat 
a účastnit se závodů v lovu ryb na udici konaných 
na vodách na území města Chodova.

Poslední květnový den byl uspořádán II. 
ročník „Kaprového víkendu Smolnická“ na Bílé 
vodě v Chodově. Blíže o tomto závodu se dočtete 

v samostatném článku. 
V rámci dne dětí bylo naplánováno na 14. června 

uspořádání IV. ročníku závodů dětí do 15- let v LRU 
na Černé vodě v Chodově ve spolupráci s DDM 
„Bludiště“ Chodov. Plány však narušilo neplánované 
upuštění Černé vody. Život je změna a po hektickém 
úsilí se podařilo zajistit pořádání na náhradní vodní 
ploše v areálu Spartaku Chodov. Vzhledem k tomu, 
že naše organizace tuto vodu zarybnila, byly úlovky 
hojné. 

Za 3 hodiny trvání závodu bylo uloveno 168ks 
ryb o celkové délce 2.187 cm.

Pořadí
1. Marek Duchovič 583b.
2. Petr Picek 519b.
3. Martin Šubrt 270b. 
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Na nedělní nedělního 
dopoledne 5. října bylo 
naplánováno uspořádání IV. 
ročníku závodů dětí do 15- 
let v LRU - Dětské soutěžení 
ve spolupráci s DDM „Bludiště“ 
Chodov. Plány poněkud ztížilo 
počasí - ranní mrazík. Přesto 
vyšlo sluníčko a mimo rybářů bylo 
i mnoho dětí – nerybářů , kteří 
si chtěli vyzkoušet jak ulovit rybu. 
V neposlední řadě si vyzkoušeli 
rybaření i rodiče dětí a nastaly 
situace, kdy ulovili sami sebe, 
nebo vodotrysk na rybníčku 
v areálu Spartaku Chodov. 
Vzhledem k podzimnímu počasí 
bylo za 3 hodiny uloveno 67ks 
ryb o celkové délce 761 cm.

Pořadí
1. Lucie Jejkalová
2. Marek Duchovič 583b.
3. Petr Picek 519b. 

Jak je vidět v těchto závodech nejde jen 
o výsledek ale o setkávání rybářů a jejich příznivců. 
Samozřejmě, že v rámci celého roku byla provedena 
i pracovní činnost, jako je čistění břehů rybníků 
od odpadků na revírech i našich rybnících. 

Dále byly uspořádány dva víkendové pobyty 
v Rekreačním středisku Českých drah u Velkého 
rybníka v Hroznětíně. 

Po celý čas se mladí rybáři věnovali zdokonalování 
znalostí a činností v lovu ryb na udici. Mimo rybolovu 
zbylo dost času i na sport, večerní posezení u ohně. 
Ubytováni byli v chatkách, k dispozici byl celý areál 

střediska Českých drah (mimo jiné, i udírna ryb, kde 
byla část úlovků vyuzena). Strava byla zajištěna 
z vlastních zásob a obědy byly zajištěny v blízké 
restauraci. 

Děkujeme tímto vedoucímu střediska ČD 
p. Javůrkovi, sponzorům a příznivcům rybářského 
cechu za dopravu a hmotnou pomoc při vytváření 
zázemí pro mladé rybáře.

Na závěr tohoto článku bych chtěl poděkovat 
Městu Chodov, Městu Nová Role, Obci Božičany 
a Obci Vintířov za granty na uspořádaní závodů, 
p. Jiřímu Turečkovi a správcům TJ Spartak Chodova 
za poskytnutí azylu v jejich areálu a dále všem 
přátelům a příznivcům rybářského cechu, kteří 
pomohli s organizací závodů a věnovali ceny pro 
naše mladé rybáře. 

Petrův zdar!
Václav Rýdl, Petr Picek

Kaprový víkend Smolnická v Chodově 
Poslední květnový den byl uspořádán II. ročník 

„Kaprového víkendu Smolnická“ na Bílé vodě 
v Chodově. Tento závod vznikl z iniciativy CARP 
TEAMU Chodov v roce 2007. Naše organizace tento 
závod přivítala a stala se jeho spolupořadatelem. 
Tento závod dává možnost oběma kategoriím a to 
jak dospělým tak i mládeži do 15-ti let soutěžit 
v lovu ryb na udici. Úlovky byly sice horší než minulý 
rok (celkem 60m 232ks ryb), ale přesto lze říci, 
že letošních 20m a 69ks ryb je vzhledem k počasí 
výborným výsledkem. Závody ukončila naprosto 
ukázková průtrž mračen a bouřka. V časovém úseku 
od 4:00 hodin do 15:00 hodin soutěžilo 18 dospělých 
a 4 děti. Soutěžilo se o pěkné ceny, kterým vévodily 
broušené poháry ze sklárny MOSER Karlovy Vary. 
Vzhledem k délce časového úseku se jedná o velmi 
náročné závody.

Z výsledků (1 bod = 1cm)

DOSPĚLÍ
1. Ivan Čapek 291 bodů
2. Jaroslav Jakl 225 b.
3. Roman Šiploch 177 b.
4. Jindřich Rochel 173 b.

MLÁDEŽ
1. Jan Skalický 258 b.
2. Petr Musil 105 b.
3. Jaroslav Zoller 64 b.

V letošním roce chceme společně v tomto 
tradičním závodu pokračovat 3-tím ročníkem 
„Kaprového víkendu-Smolnická 2009“. Termín 
a pravidla budou oznámeny v návaznosti na ostatní 
akce (je počítáno opět s koncem května). Jako 
každým rokem, tak i letos bude oceněna největší 
ulovená ryba. Budou pro vás připraveny milé ceny 
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Novorolský rybník a „Rybářské závody“ v lovu ryb na udici 2008
Božičanští rybáři, v loňském roce uspořádali již 

31 ročník rybářských závodů v lovu ryb na udici. 
Závody se konaly v sobotu 10. 5. 2008 a byly 
zahájeny úderem 6-té hodiny ranní.

Byly vypsány pro dvě kategorie a to:
• pro dětí do 15-ti let 
• pro dorostence 15 až 18 let

a dospělé od 19 let

Nejprve několik statistických údajů:
• i přes krásné pěkné a slunné počasí se závodu 

zúčastnilo pouze 52 startujících, z toho 8 dětí 
do 15 let a 44 dorostenců a dospělých 

• apetit ryb se blížil k nule
• 27 účastníků chytilo alespoň jednu rybu
• celkem bylo odloveno 161 ks ryb
• nejvíce bylo plotic – 96 ks a dále to pak byli 

kapři 47 ks, okouni 13ks a dále líni, cejni 
jeden úhoř a další druhy.

• nejdelší rybou byl právě již zmíněný jediný 
úhoř s délkou 53 cm 

• vítěz v kategorii dětí do 15 let ulovil 4 ks ryb 
o celkové délce 79 cm = bodů

• vítěz v kategorii dorostu a dospělých ulovil 
46 ks ryb o celkové délce 693 cm = bodů V kategorii dorostu a dospělých bylo vyhodnoce-

no a cenami odměněno prvních 10 závodníků:

Umístění Jméno Počet 
ryb

Počet bodů 
(cm)

1. Jiří Lhoták 46 693

2. Horst Schneider 35 638

3. Josef Kalanyos 14 498

4. Václav Boháč 10 342

5. Jiří Králíček 6 170

6. Josef Voda 5 162

7. Jan Novotný 3 98

8. Jiří Krejčík 6 87

9. František Mottl 4 84

10. Václav Anton 5 77

V kategorii dětí do 15 let první tři místa obsadily:

Umístění Jméno Počet 
ryb

Počet bodů 
(cm)

1. Marek Schneider 4 79

2. Milan Nowak 1 37

3. Marek Duchovič 1 14

Ostatní soutěžící v této kategorii bohužel neulovili 
ani jednu rybu, ale i přes to byli odměněni cenou, 
kterou jim určil los.

10

od našich sponzorů, chybět nebude ani občerstvení, 
kde si můžete dát něco dobrého na zub a nebo 
zahnat žízeň.

Bez nadsázky můžeme říci, že uplynulé dva 
ročníky byly jedny z nejlepších závodů v Karlovarském 
kraji na počet ulovených ryb. Nezapomeňte 
se proto včas zaregistrovat na emailové adrese:
info@carpteamchodov.wz.cz, nebo se včas dostavit 
na prezentaci, nebo  bude opět omezený počet míst. 
Těšíme se na vaší hojnou účast a doufáme, že spolu 
strávíme příjemný den a bude nám přát i počasí.

Petrův zdar!
Radek Vachoušek, Václav Rýdl



Všichni jmenovaní si odnesli za svůj výkon ceny, 
které do soutěže věnovala MO Božičany a Rybářské 
potřeby – Ing.Ernest Ješík a Pekárna Orlich.
1. cenou byl v této kategorii mimo jiné DVD 
přehrávač

Dále byl odměněn lovec nejdelšího úlovku, 
který se podařil ulovit Pavlu Pavlovičovi a byl jím již 
několikrát uvedený úhoř v délce 53cm.

Za MO ČRS Božičany
Ing.Jaroslav Šimek, jednatel MO
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Dovolte mi opět několik informací k majetku 
organizace. 

V minulosti jsme projednávali převod rybníku 
„Bahňák“ v Chodově v Lesní ulici. Převod je neustále 
blokován ze strany Ministerstva zemědělství 
– sekce privatizace. Na základě rozhodnutí výboru 
organizace byl zaslán dopis na urychlení privatizace 
(převodu). V minulosti jste přispívali částkou 100,- 
Kč na koupi tohoto rybníka. Vzhledem k tomu, že pro 
rok 2009 bylo rozhodnuto na konferenci o zvýšení 
členského příspěvku na 400 Kč (z něhož dalších 
65,- Kč náleží naší organizaci) nebude v roce 2009 
příspěvek vybírán. 

Dále se bohužel v náš neprospěch vyvinula 
situace v Revíru Chodovský potok 1 na rybníku 
Vojkův. Pozemky byly ve vlastnictví Karlovarského 
porcelánu,a.s., který je v konkurzu a dojde zřejmě 
ke změně jejich vlastníka. Výbor naší organizace 

se bude snažit o koupi pozemku a zachování tohoto 
rybníka jako našeho revíru. Vzhledem k nadčasovosti 
tohoto článku věřím, že budou podniknuty veškeré 
možné kroky k převodu do našeho vlastnictví. 
Na Územním svazu ČRS v Plzni byla předjednána 
půjčka na koupi pozemků této vodní plochy. 

V dalším postupu utváření majetku jsme koupili 
cestu k rybníku Vodojem (k.ú.Božičany) od Úřadu 
pro správu majetku státu a to za cenu 94 200 
,- Kč. Koupě této cesty o výměře 6.000 m2 byla 
strategickou nutností z hlediska obslužnosti rybníka. 
Tímto máme zajištěn příjezd k rybníku ze staré 
silnice na Nejdek. Prodejní cena byla uhrazena 
z prodeje pozemku, který jsme odprodali soukromé 
osobě v areálu Bouchalka (cena prodeje byla 
400 Kč/m2). Po koupi pozemků okolo chovných 
rybníků Zahrádkář 1 až 3 bylo po zaměření zjištěno, 
že na našem pozemku je postavena zahradní chata 

Zapište si do vašeho rybářského diáře
u data 23. května 2009 (sobota) si udělejte 
poznámku:

„jedu na - „Rybářské závody v lovu ryb 
na udici do Božičan na „Vojkův rybník“ (revír 
Chodovský potok 1 - 431 011).

Pořádá je naše místní organizace ČRS.

První cena v kategorii dospělých bude 
barevný televizor, který do soutěže věnuje 
jeden ze sponzorů akce - firma STAV ELEKTRO 
Chodov.

 
Závody jsou vypsány pro dvě kategorie:

I. kategorie - pro dospělé a dorostence
 (15 - 18 let.)

II. kategorie - pro děti do 15 let
 
Prezentace - je od 5:00 hod. - ve stánku 
na hrázi Vojkova rybníku
Startovné - dospělí - 100,- Kč, dorostenci - 50,- 
Kč, děti do 15 let - bezplatně

•

•

Zahájení závodu - od 6:00 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. 

Důležitá poznámka: před závody bude do Vojkova 
rybníka vysazeno cca 30ks trofejních kaprů 
o váze 10 – 13kg a tak se koukejte snažit.

Srdečně Vás zve výbor MO

•
•
•

Vážení rybáři a přátelé rybářského cechu
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Vážená členská základno
Již delší dobu jsem nenapsal žádný příspěvek 

do Hastrmana, ale v poslední době se událo tolik 
nových věcí, že jsem se rozhodl napsat pár slov 
k činnosti našeho hospodářského střediska.

Za poslední tři roky se díky členům, 
hospodářskému sboru a sponzorům udělala 
spousta práce, která stojí za zmínku – provedli jsme 
odbahnění dvou rybníků, zpevnili cesty na hrázích, 
vyasfaltovali jsme dvůr hospodářského střediska, 
postavili jsme přístřešek pro techniku, sklad 
hospodářských potřeb a pravidelně vysekáváme 
travnaté plochy kolem rybníků.

Dále se můžeme pochlubit rekonstrukcí 
klubovny, na které se velkou měrou podíleli naši 
význační sponzoři – CHEZAK s.r.o., Truhlářství 
Mirek PELANT, Petr VESELÝ – nakládání s odpady, 
Stav Elektro s.r.o., STASKO apod..

Také musím vyzdvihnout obětavý přístup pana 
Františka Kastla, Víti Čurdy, Slávka Galody, pana 
Rybáčka, Licenhamra a dalších, kteří se podíleli 
na odbahnění rybníků a zpevnění cest.

Kolem výroby ryb a správného chodu 
hospodářského střediska, se vynakládá spousta 
práce, např. strojení rybníků, krmení ryb, 
vysekávání travnatých ploch, údržba budov 
a zařízení hospodářského střediska atd.. Tato 
zmiňovaná práce by nebyla možná bez pomoci 
našich členů a proto mi dovolte abych alespoň 
některé z nich jmenoval: Josefa Urbánka, Zdeňka 

Veletu, Radovana Křiklavu, Romana Vidíma, Josefa 
Vidíma, Stanislava Bryndáče, Radka Veselého, 
Petra Jejkala, Jirku Fíka Krieglsteina, Zdeňka 
Trávu, Josefa Brabence a další.

Na inovaci a údržbě našeho střediska se svým 
osobním přístupem podílejí tito členové: Vlastimil 
Komínek, Miroslav Červík, Vladimír Dolejší, 
Vlastimil Šnajdr, Jaroslav Obdržálek a mnoho 
dalších. Všem zmiňovaným patří můj velký dík.

Rád bych také vyzdvihl i ostatní členy výboru 
jako je pan Ing.Ernest Ješík, Ing.Jaroslav Šimek, 
Ing.Václav Rýdl a Vladimír Ježek, kteří pro nás 
vykonávají „neviditelnou práci“ jako např. výdej 
povolenek a celou řadu další administrativní 
práce, která je důležitá a pro chod celé organizace 
nezbytná.

Domnívám se, že se ze své pozice zástupce 
hospodáře mohu k naší činnosti vyjádřit a závěrem 
říci, že se jako organizace nemáme zač stydět, 
poněvadž práce se udělalo opravdu dost. Právem 
můžeme být na naši základnu pyšní, jelikož slýchám 
velmi kladné ohlasy i od nečlenů a proto mi dovolte, 
abych vám všem tj. členům a sponzorům vyjádřil 
velký dík za váš obětavý přístup a práci. Jmenovité 
poděkování najdete na zadní straně toho výtisku, 
který pro nás vytiskl pan Vladimír Dolejší. Ještě 
jednou díky vám všem.

Petrův Zdar!
Václav Šnajdr

ze sousední zahrádkářské osady. Z hospodářského 
hlediska byl tento pozemek pro nás nevýznamný 
a tak jsme realizovali jeho prodej. 

Narůstající stav majetku sebou nese i další 
záležitosti - starání se nabytý majetek s péčí 
řádného hospodáře. Proto se pokusíme v roce 
2009 získat dotaci ze strukturálních fondů EU. Bylo 
zažádáno o koupi multifunkčního zařízení (traktoru 
– sekačky), které by mělo zajistit soběstačnost 
v údržbě břehových porostů rybníků. 

Dokončili jsme stavby skladů v hospodářském 
středisku a úpravu dvora. Doufám, že pokud vše 
půjde tak jak předpokládáme, sami se budete moci 
přesvědčit o provedených pracích v měsíci červnu 
u příležitosti oslav 50-ti let založení naší organizace 
v rámci dnů otevřených dveří (v plánu je víkend 
od 12 do 14.června).

Jak vidíte, je toho mnoho co nás ještě čeká. 
Vzhledem k finanční náročnosti se neobejdeme 
v budoucnu bez půjčky, pokud budeme realizovat 
některou z výše uvedených akcí. Výhodou je, 
že naše organizace je součástí územní struktury 
Západočeského územního svazu, který je připraven 

nám pomoci po stránce finanční půjčkou 
s výhodnými podmínkami. Podmínkou ze strany ÚS 
však samozřejmě bude, aby vody takto koupené 
do vlastnictví MO byly nadále vodami v krajském 
hospodaření tj. v revírech Západočeského ÚS. Část 
půjčky lze pak umořit v rámci nájemních plateb 
za revír. 

V neposlední řadě bych chtěl v tomto roce, kdy 
si připomínáme 50 výročí založení MO, připomenout 
práci našich předchůdců a zakládajících členů naší 
organizace. Bez jejichž zápalu do práce a dobrého 
hospodaření by naše dnešní pozice byla daleko horší 
a právě jimi položené základy dnes my můžeme 
rozvíjet. 

K tomu se patří poděkovat za přístup a práci 
všem členům organizace, bývalým i současným 
členům výboru a HS organizace a v neposlední řadě 
i sponzorům a obcím na jejichž území hospodaříme, 
kteří se tohoto procesu aktivně nebo nepřímou 
pomocí účastní a účastnili.

Petrův Zdar!
Ing. Václav Rýdl
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Metodické pokyny pro zápis docházky a úlovků do přehledu o úlovcích 
– změny platné  od  1. 1. 2009

Před zahájením lovu je osoba provádějící 
lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem 
do „Evidence docházky a úlovků“ datum 
lovu, číslo rybářského revíru a i nově zavedená 
čísla podrevírů u revírů Chodovský potok 1 
a Chodovský potok 2.

Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu 
revírů (šestimístné – tučně vytištěné) se zapisuje 
do sloupce „Číslo revíru“. Pokud lovící provádí lov 
na podrevíru, který má stanovené číslo, musí 
kromě čísla revíru zapsat ve sloupci „Podrevír“ 
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 431 011 Chodovský potok 1
Na revíru rybář nic neulovil, proto přešel na podrevír tohoto revíru – rybník  PR 01 Novorolské koupaliště, 

kde ulovil kapra (45cm, hmotnost 2,0kg).
V Evidenci docházky a úlovků to bude zapsáno následovně:

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 docházek.

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:
Rybář lovil na revíru 431 011 Chodovský potok 1, jeho podrevírech  PR 01 – Koupaliště Nová Role, PR 

02 – Nádrž Vojkova, PR 05 – Dubina 1 a  č. 481 501 ÚN Orlík.
Sumář úlovků a docházek bude vyplněn následovně:

Datum Číslo revíru Podrevír Druh ks kg cm

20. 6. 431 011 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

20. 6. 431 011 01 kapr 1 2,0 45

Revír Číslo 
podrevíru

1 Kapr ---------------- Počet 
docházekks Kgčíslo název

431 011 Chodovský potok 1 4 8 5

431 011 Chodovský potok 1 01 15 33 30

431 011 Chodovský potok 1 02 3

431 011 Chodovský potok 1 05 5 13,5 18

481 501 ÚN Orlík 2 4,2 3

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

Celkem 26 58,7 59
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Ceny státních rybářských lístků

Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v r. 2009 (Kč)

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti kratší než 1 rok: 60,-Kč
Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok: 100,-Kč

* Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok – pro osoby studující rybářství 

a pro osoby zajiš�ující 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 zajiš�ující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:
* 100,-Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 10 let: 500,-Kč
* Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 10 let – pro osoby studující rybářství 

a pro osoby zajiš�ující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:
* 250,-Kč

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

UPOZORNĚNÍ:
Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku

se souhlasem zákonného zástupce.

Územní povolenky
druh povolenky MP P

roční 950 Kč 1000 Kč

roční IMV 500 Kč 500 Kč

mláděž 8-15 let 250 Kč 250 Kč

měsíční 550 Kč 550 Kč

týdenní 450 Kč 450 Kč

Celosvazové povolenky
druh povolenky MP P

roční 1600 Kč 1800 Kč

roční IMV 1100 Kč 1200 Kč

mládež 8-15 let 550 Kč 600 Kč

Celorepublikové povolenky
druh povolenky MP P

roční 2450 Kč 2850 Kč

Povolenky pro nečleny (cizince)
druh povolenky MP P

roční 4500 Kč 5500 Kč

měsíční 2300 Kč 2800 Kč

týdenní 1200 Kč 1500 Kč

dvoudenní 600 Kč 1000 Kč

denní 300 Kč 500 Kč

Povolenky pro nečleny (cizince)
- děti do 15 let

druh povolenky MP P

roční 1000 Kč 1200 Kč

měsíční 500 Kč 600 Kč

týdenní 250 Kč 300 Kč

dvoudenní 150 Kč 200 Kč

Český rybářský svaz
Západočeský rybářský svaz Plzeň

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

Božičany 96, 362 25 Božičany

Předseda
Ing. Ernest Ješík

721 376 583
ernest.jesik@seznam.cz

Jednatel
Ing. Jaroslav Šimek

603 587 865
jarda.simku@quick.cz

Hospodář
Josef Vidím

721 804 477
josef.vidim@seznam.cz

Zástupce hospodáře
Václav Šnajdr

606 333 810
pohodar500@seznam.cz

Úřední hodiny v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2009:

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 08. 12. a ve čtvrtek 17. 12. od. 15.45 do 18.00

Ceny členských příspěvků ( nutno platit každý rok do konce února !!! ) pro rok 2009

Dospělí: 400,- Kč Děti do 15 let: 100,- Kč Mládež 16 – 18 let: 200,-Kč
Vzhledem k navýšení členského příspěvku pro rok 2009 a dalšímu odkladu v koupi rybníku v Chodově v Lesní 

ulici, výbor ustoupil od výběru členskou schůzí schváleného mimořádného příspěvku ve výši 100,-.

Cena brigádnické hodiny 60,-Kč
Brigádnická povinnost pro 

dospělé členy do 60-ti let 

a mládež 16-18 let

10 hod. / rok - nebo 600 Kč / rok
Mládež 16 - 18 let - 300,- Kč

(v prvním roce členství (noví členové) 15 hod./rok - nebo 900,- Kč/rok)

Pozn.: ženy – členky MO – jsou výkonu brigádnické činnosti zproštěny

Termíny konání brigád: soboty a neděle od 7.00 do 12.00 - od března do května a dále pak od září 

do konce listopadu v Hospodářském středisku MO na Kaskádě v Nové Roli.

 Vrácení řádně vyplněné celoroční povolenky nejpozději do 15.ledna !!!
Mimo předání povolenky v úředních hodinách v kanceláři MO – je možné povolenku zaslat poštou 

na adresu MO, nebo ji odevzdat na pobočce České pošty a.s. v Božičanech.

Vrátit povolenku v Chodově můžete i v obchodě:

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

Příjem přihlášek nových členů je do konce února každého roku.

Školení nových členů první a druhou neděli v měscíci březnu.

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

Termíny schůzek dětských rybářských kroužků:

 • při DDM „BLUDIŠTĚ“ v Chodově

 • při DDM Nová Role

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

Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany
v roce 2009
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všem, kteří nám v roce 2008 pomáhali v naší práci ve prospěch 
Českého rybářského svazu a to jak pomocí při plnění hospodářských 
úkolů, tak i při zajiš	ování činnosti kroužků mládeže, rybářských 
závodů, společenských akcí MO apod.:

CHEZAK – Karlovy Vary, KVTISK, s.r.o. – Vladimír Dolejší, STAV-ELEKTRO – Jaromír Obdržálek a Vlastimil 
Šnajdr, Sokolovská uhelná a.s., THUN – Karlovarský porcelán a.s., LESOTECH – Jaroslav Čech, Luboš Orlich 
PEKOSA Chodov, Doupovské uzeniny Josef Pelant, Petr Veselý – Karlovy Vary, Truhlářství Miroslav Pelant 
Bochov, LINCOLN CZ Chodov – Martin Zvěřina, AVIRUNION a.s. Nové Sedlo, Allianz a.s., LIAZ Vintířov k.s., 
BALAKOM – Helena Skružná, Elektro Fany - František Dvořák Chodov, Malířské a dekorační studio firma Řánek 
Cheb, Dinocommerce s.r.o. Karlovy Vary, Stavcenter s.r.o. p.Hrdlička Karlovy Vary, Pneucentrum s.r.o. – p.Hejda 
Karlovy Vary, Auto Mudra s.r.o. Karlovy Vary, Techmobil Cheb s.r.o. p.Procházka, p.Petr Šíp – pokrývačství 
a klempířství Chodov, p.Bohuslav Mazur – kovoobrábění Chodov, p.Stanislav Svoboda – kovoobrábění Chodov, 
Stasko plus s.r.o. p. Kopstein Karlovy Vary; Nega s.r.o. Stará Chodovská, AMT Příbram s.r.o., Eduard Chytra - 
LOFIDA, Autodoprava Kormucik Chodov, Vilém Těžký Jael výroba a dekorace porcelánu Chodov, EGERIA s.r.o. 
čerpací stanice ESSO Chodov, Autodoprava – Jiří Licehamr Chodov, Penzion U SOTONŮ Stará Chodovská, 
Jaroslav Vykoupil – Dárkové zboží Chodov, Autoservis Kabourek Vintířov, WIRO-PLAST, s.r.o., Velkosklad 
krmiv „Buldok“ Nová Role, TECHNOROL s.r.o. – Josef Škarda, Apparaisal services Praha – Znalecký ústav, 
s.r.o. – Ing. Tomáš Brabenec, Prodej Bylin Drahomíra Hanková a pí.Mirka Netíková Chodov, Stavebniny Ing.
Nehyba Chodov, Chotes Chodov s r.o., Stavebniny pí. Hubertová Chodov, Výroba a dekorace Porcelánu p.Volný 
Chodov, p.Klement – Elektromontáže s.r.o. Chranišov, p.Klement – Pohostinství Chranišov, Výroba a dekorace 
porcelánu - fittnes HAMA p.Malý Chodov, AUTO MOTO p.Příplata Sokolov, Rybářské potřeby Robert Mach 
Karlovy Vary, Zahradnictví p.Peřina Chodov, 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 Hoš�álková, Bohuslav Ž�árský – Elektropráce Chodov, Restaurace SPARTA Chodov 
– p.Plaček, Rybářské centrum Otovice – Josef Kálal, Autodoprava Milan Mališ Chranišov, 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 
pí.Špičková Chodov, Nábytek Ideál Chodov, p.Milan Secký Nové Sedlo, Chovatelské a akvaristické potřeby 
p.Tesař Chodov, p.Musil a p.Veselý elektro - 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

Poděkování

1. Medaile za mimořádné 
zásluhy o rozvoj ČRS

 • Vladimír Ježek

2. Odznak I. stupně
 • Stanislav Bryndáč

3. Odznak II. stupně
 • Vladimír Jungwirth
  • Petr Hüttner
  • Werner Hüttner

4. Odznak III. stupně
 • Miroslav Červík
  • Miroslav Duchovič
  • Vladimír Dolejší
  • Jiří Licehamr
  • Jaromír Obdržálek
  • Jaroslav Pejšek
  • Vlastimil Šnajdr 

5. Čestné uznání ÚS
 • Stanislav Bernátek

 • Karel Ježek
  • Pavel Patka
  • Martin Patka
  • Daniel Pechoušek
  • Václav Sinkule

6. Zasloužilá práce
 • Alexandr Ješík
 • Luboš Maxa
 • Mário Mokrý
 • František Motl
 • Martin Pobiš 
 • Václav Rýdl st.

7. Významná pomoc
 • Město Chodov
 • Město Nová Role
 • Obec Božičany
 • Obec Vintířov
 • UNION PLAST –TS, s. r. o.
 • Jaroslav Čech
 • Milan Haladi Ing.
 • Jiří Obdržálek

 • Martin Pecina
 • Erich Schaller
 • Jaroslav Širochman
 
8. Dlouholetý člen
 • Radovan Křiklava
 • Jan Kučera
 • Zdeněk Veleta
 
9. Diplom MO
 • Rudolf Bareš
 • Miroslav Duchovič ml.
 • Karel Dundr
 • Lucie Jejkalová
 • Ondřej Krbec
 • Václav Krieglstein
 • Jan Létal
 • Lukáš Prokop
 • Josef Prišťák
 • Ondřej Šťástka
 • Radek Veselý
 • Roman Vidím
 • Jan Viceník

Na členské schůzi MO  5. 4. 2009  byla předána tato ocenění


