Zpravodaj MO ČRS Božičany 2013

55let MO ČRS Božičany

20. vydání časopisu Hastrman

Rok 2013 v ČRS MO Božičany.
• Z ačátek roku byl tak, jako i roky předešlé vyplněn shromažďováním a sumarizací úlovkových lístků a také výdejem
nových povolenek. Mimo to jsme se připravovali na jarní
výlovy a zejména na výlov rybníku „Bahňák“ v Chodově
o jehož koupi do vlastnictví stále usilujeme, ale prozatím
se s příchodem Nového roku v administrativním procesu
převodů a přesunů nic nového neodehrálo. Probíhala také
již přípravná jednání s městem Nová Role ve věci výlovu
Novorolského rybníku připravovaného na listopad.
• V
 měsíci únoru jsme popřáli ke kulatým „50“ narozeninám dlouholetému členu výboru naší MO panu Ing. Václavu Rýdlovi.
• Nejvýznamnější událostí měsíce března byla Členská
schůze. Konala se v neděli 24.března v sále domu kultury
KASS v Chodově.
To nejdůležitější z jednání:
Byla předána tato ocenění:
Za dlouholeté členství v ČRS
• Aloisovi Jiříkovi
• Jiřímu Vrabcovi
• Karlu Šilingrovi
• Zdeňku Povolnému
• Vratislavu Zemanovi
• Bohuslavu Zámostnému
Bronzový odznak ČRS
• Jiřímu Obdržálkovi
Stříbrný odznak ČRS
• Jiřímu Krieglsteinovi
Závěrem členská schůze schválila toto usnesení:
1. Členská schůze schvaluje:
a) zprávu o činnosti a hospodaření MO za období od poslední členské schůze.
b) účetní uzávěrku za rok 2012.
c) rozpočet MO pro rok 2013.
2. Členská schůze bere na vědomí:
a) zprávu dozorčí komise.
b) předání ocenění za dlouholeté členství a svazová vyznamenání ČRS.
3. Členská schůze navrhuje:
• Delegáta republikového sněmu: Ing.Václava Rýdla
a jako náhradníka Ing.Ernesta Ješíka
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• D
 elegáta 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) Zajistit formou koupě, případně pronájmu pozemky
sloužící jako přístupové cesty nebo pozemky v bezprostřední blízkosti chovných nebo sportovních rybníků potřebné pro jejich účelné užívání.Totéž se týká i pozemků
na nichž se rybníky obhospodařované MO nacházejí.
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 měsíci dubnu se pohnuly ledy okolo rybníku „Bahňák“. ÚS Plzeň odsouhlasil výboru MO žádost o bezúročnou půjčku na uhrazení kupní ceny za rybník
a objevily první zprávy o předání podkladů pro prodej
rybníku mezi Pozemkovým úřadem a Ministerstvem
financí. A hlavně v sobotu 13.4. byl proveden výlov
rybníku s tímto výsledkem o němž se dočtete více
v dalším článku letošního Hastrmanu.
• V květnu se předseda naší MO Ing:Ernest Ješík zúčastnil jednání Územní konference ČRS v Plzni a z jejího
jednání vyplynuly mimo jiné tyto závěry pro rok 2014:
• byl podán návrh na zjednodušení výdeje rybářských lístků - zrušení povinnosti absolvovat školení nových členů a tím i vydávání osvědčení o jeho  
absolvování - toto nebylo nakonec schváleno
a vše zůstává jako dříve
• za škody způsobené kormorány již nebudou propláceny náhrady
• od 1. 6. 2013 budou zadržené povolenky do 5-ti
kalendářních dnů zaslány na ÚS a to buď členem
RS, nebo výborem, následně bude svolána DK
a rozhodne o postihu.

•

•

c hytání na pstruhových revírech na háčky bez
protihrotů bylo zamítnuto, bude zakotveno až
v novém Zákoně o rybářství, který by měl vyjít
v roce 2016.
od 1. 1.2 014 bude v ZÚS lovná míra kapra 40cm

• Mezi již tradiční červnové akce jako jsou:
• závody v lovu ryb na udici v rámci dětského dne
které, byly připraveny na 2.6.2013 na Novorolském rybníce a kterých se zúčastnil z důvodu velké nepřízně počasí pouze jeden dětský závodník.
• r ybářské závody 8.6.2013 - které byly připravovány na Vojkův rybník, ale z důvodu zaplavení pozemků okolo rybníku byly operativně přesunuty
na Novorolský rybník s hlavním stanem v restauraci Na Koupališti.
• dny otevřených dveří na Kaskádě v Nové Roli na
které přišly 12. 6. 2013 žáčci z MŠ Nová Role a 19.
6. žáci z Obecné školy v Božičanech, v roce 2013
přibyla i účast na Mysliveckých slavnostech, které se konaly 15. 6. 2013 v areálu krajského úřadu
v Karlových Varech. Měli jsme zde stánek s ukázkou rybářského načiní, vozidlo PV3S pro přepravu ryb, káď s živými rybami, rozdávaly se časopisy
Hastrman a další reklamní předměty s rybářskou
tématikou. Největší zájem byl o fotografování ratolestí i dospělých s naším maskotem „Hastrmanem“, kterého ztvárnil Josef Brabenec.

výši 1 054 375,-Kč. Splátkové podmínky poskytnuté bezúročné půjčky od Územního svazu Plzeň jsou: vrátit půjčku do 5-ti let. Výbor se rozhodl na příští členské schůzi
v roce 2014 oslovit členskou základnu s požadavkem na
platbu navíc ve výši 100,-Kč/dospělého člena/rok podobu splácení půjčky.
• Ř íjnové výlovy byly zahájeny výlovem rybníku Komora.
S výsledkem jsme nebyli moc spokojeni, slovena byla ryba
nižší váhy než je přípustná k proplacení z ÚS a ten nám odmítl vysazenou rybu proplatit. Nicméně radost nám udělal náš sumec „Václav“, který opět přibyl na váze a centimetrech a ve svém teenagerovském věku 13 let vážil 35kg
a dorostl do délky 160 cm. Další výlovy již proběhly úspěšně a do revíru šla pěkná ryba. Z důvodu připravovaného
výlovu nebyl osazen Novorolský rybník a ryba pro něj určená byla zakomorována. Od 10.10.2013 byl tento revír
z důvodu snižování hladiny pro rybolov uzavřen. Poprvé
byl sloven i nový rybník „Pepíček“, ve výlovku byl AMUR
ca 8cm, Kapr ca 3cm, Tosltolobik.... vše ca v počtu 20 000ks.
• Z podzimních výlovů bylo do sportovních revírů vysazeno:

• P otkala nás ale také první bolestná událost roku 2013.
Dne 18.6.2013 - zemřel bývalý předseda naší místní organizace ČRS pan Václav Rýdl. Rozloučili jsme se s ním
„Posledním - Petru zdar“ při smutečním obřadě v Chodově dne 26.6.2013. Václav Rýdl byl předsedou místní organizace celých 42 let a to v období od roku 1964 do roku
2006 a významně se zapsal do její historie.
• V
 letních měsících byly zahájeny práce na vybudování
místa k rybolovu s bezbariérovým přístupen u hráze Vojkova rybníku a začala rozsáhlá oprava vozidla PV3S na jejímž konci je vozidlo ve stavu jako by právě sjelo zcela
nové z výrobní linky.
• V
 červenci nás potkala další ztráta. Dne 18.7.2013 zemřel
účetní naší místní organizace ČRS pan Ing.Milan Sapoušek. Rozloučili jsme se s ním položením věnce a „Posledním - Petru zdar“ při smutečním obřadě na hřbitově
v Nejdku dne 25.7.2013.
• V
 září byl zaznamenán další posun v koupi rybníku Bahňák. Z Města Chodov jsme obdrželi k vyplnění formulář
- Žádost o koupi rybníku. Kupní cena byla stanovena ve

„Chodovský potok 1“
Kapr K3
Lín L2
Amur Am 2 – 3
Štika Š – 2
Candát Ca3
„Chodovský potok 2“
Kapr K3
Lín L2
Amur Am2
Štika Š1 – 2
Candát Ca1
Bílá ryba

4.588 ks
555 ks
321 ks
617 ks
830 ks

4.450 kg
118 kg
138 kg
a 15 dkg
a 10 dkg

6.364 ks
575 ks
278 ks
400 ks
600 ks

5.311 kg
118 kg
180 kg
a 15 dkg
ca 13 cm / ks
224 kg
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„Chodovský potok 3“
Pstruh duhový Pd 3
Pstruh obecný Po

393 ks

360 kg
ca 18 cm / ks

• T ak trochu stárneme a zrajeme, v říjnu jsme opět přáli k 50-tým kulatinám Jarkovi Obdržálkovi a Standovi
Bryndáčovi.
• V závěru roku jsme se dvakrát zapotili. Jednou z důvodu
kontroly inspektorů České plemenářské inspekce s požadavkem na doplnění chybějících požadovaných hlášení
o chovu neplemenných ryb a podruhé a trochu více s kontrolou ze SZIF (Státní intervenční zemědělský fond) a MZe
(Ministerstvo zemědělství) ve věci kontroly dodržování
podmínek získané dotace na pořízení malo-traktoru John
Deer. Obě kontroly jsme úspěšně zvládli a za tu zdánlivě
méně významnou nám bohužel paní ředitelka inspekce
přes česká plemena udělila pokutu ve výši 1 000,-Kč.
• Dalším významným krokem bylo uzavření smlouvy s novou účetní MO paní Martinou Vlčkovou - dobrého účetního potřebujeme jako sůl, protože od dob účetního pana
Vladimíra Ježka jsme toho správného stále hledali a tak
nám to snad bude do budoucna klapat.
• 9 . listopadu v den „D“ se ukázalo tajemství Novorolského rybníku. Výlov, který se uskutečnil za významné spolupráce kolegů z Mariánskolázeňského rybářství přinesl
následující:
- dopravní kalamitu na objízdné trase z Nové Role do
Jimlíkova
- dle odhadů ca 2 - 3 tisíce návštěvníků na hrázi Novorolského rybníku
- v ýlovek, o kterém se dozvíte více v dalším samostatném
článku našeho časopisu.
Večer 9. 11. 2013 se v restauraci „Na Koupališti“ uskutečnila na
ukončení výlovu Taneční veselice, na které zahrála skupila Alabalabamba. Bohužel zde neproběhlo plánované vyhodnocení výlovu, neboť únava po výlovu a po probdělé noci vyřadila
zástupce MO z provozu, za což se dodatečně omlouváme.

• V
 ýlovy jsme zakončili rybářskou „Dolovnou“. Konala se
15. listopadu v Chodově v kulturním domě KASS. K tanci hrála skupina ALFA SEXTET. Pro hosty bylo připraveno
předtančení a tombola, jejíž součástí byly i živé ryby. Sál
byl vyprodán do posledního místa a došlo i na zpestření večera o které se postaral přiopilý host pan Miroslav
Skopalík, který vystříkal sál pepřovým sprejem a zábava
musela být cca na jednu hodinu přerušena.
• Prosinec byl opět ve znamení prodeje ryb. Prodávaly se
ryby z výlovů a dále ryby zakoupené z Blatenské ryby
s.r.o. a ze sádek v Teplé. V nabídce byli opět mimo kaprů
i amuři (těch bylo letos z důvodu ztrát při povodních u
produkčních rybářství méně než byla poptávka) a štiky.
Zpestřením byla i nabídka uzených ryb.
Dle evidence z prodaných členských známek měla naše MO
ke dni 31.12.2013 - 1021 členů. Z toho bylo:
- dospělých členů - 918 (z toho 39 žen a 879 mužů)
- dorostenců ( 15 -18 let) - 17 (chlapců)
- dětí ( do 15 let) - 86 (z toho 9 dívek a 77 chlapců)
- z celkového počtu členů je celkem 25 členů se zdravotním
omezením tzv. ZTP.
• A
 to úplně nejčerstvější a nejdůležitější na konec. V období
mezi vánočními svátky a Silvestrem jsme podepsali kupní
smlouvu na koupi rybníku „Bahňák“ s městem Chodov.
S pozdravem Petrův zdar !
Jednatel MO – Jaroslav Šimek
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Zajímavé úlovky ze sumářů našich členů za rok 2013.
Při kontrole sumářů odevzdaných povolenek za rok 2013 v nich našel náš pan předseda Ing. Ernest Ješík tyto zajímavé úlovky:
Martin Kolitsch

Václav Zeman

jméno a příjmení

druh ulovené
ryby

délka
v cm

váha
v kg

revír

poznánmky

Chytra Eduard

sumec

157

27,00

431 200

Odrava 1, ÚN Jesenice

Krix Petr
Holub Robert
Vostrý Tomáš
Vachoušek Vladimír
Chytra Eduard
Hajov Jan
Holub Robert
Naš Jaroslav
Feik Tomáš
Schámmer Bohumil
Havlíček Daniel
Holub Robert
Malý Jiří
Vostrý Antonín
Holub Robert
Holub Robert
Haláček David
Holub Robert
Vostrý Antonín
Holub Robert
Naš Jaroslav
Staněk Vilém
Stöhr Jiří
Rumlena Miloslav
Kubánek Rudolf
Havlíček Daniel
Přibáň Jaroslav
Stöhr Jiří
Přibáň Jaroslav
Kočí Zdeněk
Veselý Josef
Gottlieb Miroslav
Rýdl Václav Ing.
Naš Jaroslav
Krix Petr
Murin Anton
Schámmer Bohumil
Veselý Josef

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

94
97
110
92
127
114
91
79
80
91
112
88
94
91
86
90
78
78
87
75
82
90
73
72
82
96
71
69
70
67
85
87
75
85
71
72
78
85

22,50
17,00
16,00
16,00
14,00
13,20
12,00
12,00
11,00
11,00
10,50
10,50
10,30
10,00
10,00
10,00
10,00
9,50
9,00
9,00
7,60
7,40
7,40
7,20
7,10
7,00
6,90
6,50
6,50
6,00
6,00
5,40
5,00
5,00
4,50
4,50
4,00
4,00

431 008/01
481 501
431 011/02
431012/01
431 200
431 036
481 501
431 012/02
431012/02
431 012/02
433 011
481 501
431 200
431012/02
481 501
431 012/02
431 008
481 501
431012/02
481 501
431 012/02
431 200
431 200
431 012/02
431011/02
433 011
431 059
421 090
431 059
431 012/02
431 200
431 200
431 011/01
431 012/02
433 059
431 011/02
431 012/01
431 200

Dalovický potok 2
Vltava 16.-19. ÚN Orlík
Chodovský potok 2
Chodovský potok 2
Odrava 1, ÚN Jesenice
Ohře 15
Vltava 16.-19. ÚN Orlík
Chodovský potok 2
Chodovský potok 2
Chodovský potok 2
Chodovský potok 3
Vltava 16.-19. ÚN Orlík
Odrava 1, ÚN Jesenice
Chodovský potok 2
Vltava 16.-19. ÚN Orlík
Chodovský potok 2
Dalovický potok 2
Vltava 16.-19. ÚN Orlík
Chodovský potok 2
Vltava 16.-19. ÚN Orlík
Chodovský potok 2
Odrava 1, ÚN Jesenice
Odrava 1, ÚN Jesenice
Chodovský potok 2
Chodovský potok 1
Chodovský potok 3
Teplá 2
Vltava 20 Kořensko
Teplá 2
Chodovský potok 2
Odrava 1, ÚN Jesenice
Odrava 1, ÚN Jesenice
Chodovský potok 1
Chodovský potok 2
Úslava 5
Chodovský potok 1
Chodovský potok 2
Odrava 1, ÚN Jesenice

úlovek vrácen vodě
úlovek vrácen vodě
úlovek vrácen vodě

úlovek vrácen vodě
úlovek vrácen vodě

úlovek vrácen vodě

úlovek vrácen vodě
úlovek vrácen vodě
úlovek vrácen vodě
úlovek vrácen vodě
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jméno a příjmení

druh ulovené
ryby

délka
v cm

váha
v kg

revír

Širochman Jaroslav
Zmuda Adam
Lelek Josef
Zmuda Adam
Falánek Jiří
Pelech Jan
Širochman Jaroslav
jun.
Chytra Eduard
Chytra Eduard
Chytra Eduard
Širochman Jaroslav
Strmiska Antonín

štika
štika
parma
candát
cejn
síh-maréna
lín

80
73
67
62
56
51
52

3,90
3,00
2,90
2,50
2,50
2,10
2,00

431 011/02
481 501
431 035
431 200
441 043
433 011
431 011/01

Chodovský potok 2
Vltava 16.-19. ÚN Orlík
Ohře 14
Odrava 1, ÚN Jesenice
Ohře 9, ÚN Nechranice
Chodovský potok 2
Chodovský potok 1

okoun
okoun
okoun
lín
úhoř

48
47
43
45

1,80
1,60
1,50
1,50
1,10

431 200
431 200
431 200
431 011/02
431 011/02

Odrava 1, ÚN Jesenice
Odrava 1, ÚN Jesenice
Odrava 1, ÚN Jesenice
Chodovský potok 2
Chodovský potok 2

83

poznánmky
věk  rybáře - 7 let
věk  rybáře - 7 let

Na dalších stránkách uvidíte fotografie některých úlovků, které se našim členům povedlo nejen ulovit, ale i vyfotit. Co se povede v letošním roce vám, můžetze zaslat na e-mail: jaroslav.simek@thun.cz

Nafotili jste u vody.
V letošním vydání časopisu uvidíte fotografie úlovků našich členů z revíru č.430 200 - Odrava 2 ÚN Jesenice. Fotografie nám
zaslal:

Eduard Chytra
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Josef Veselý

55 - výročí založení ČRS MO Božičany.
V letošním roce máme takové menší půlkulaté výročí založení naší místní organizace. Je to již 55 let ode dne 15.března
1959, kdy na schůzi v hospodě u Heřmánka v Božičanech naši
předchůdci odhlasovali vznik nové místní organizace Českého rybářského svazu.
U příležitosti tohoto 55. výročí založení naší místní organizace, bych vás rád seznámil s plánem některých akcí, které
připravuje výbor MO v rámci připomenutí si tohoto výročí.
Akce budou probíhat během celého roku a budou to tyto:
• Rybářské závody v lovu ryb na udici pro dospělé
a mládež na Vojkově rybníce
• Závody v lovu ryb na udici pro děti do 15 let
• Dny otevřených dveří pro děti ze základních a mateřských škol v Hospodářském středisku na Kaskádě
v Nové Roli.
• Posezení s rybářskými seniory v předvečer dne konání
akce „Dne otevřených dveří na Kaskádě“ pro veřejnost
• Hlavní akcí bude již avizovaný Den otevřených dveří
na Kaskádě pro veřejnost připravovaný na 21. června. Co vše by se mělo tento den na Kaskádě v Nové
Roli odehrát:
• různé soutěže pro děti i dospělé
• lov ryb na udici na Chovném rybníku Komora „Chyť a pusť“, pro všechny zájemce, kteří si to budou chtít vyzkoušet, rybářské náčiní, udice a pod.

bude připraveno
jednou z hlavních atrakcí ( neústupný požadavek
pana ing. Jaroslava Šimka) by měl být tak jako při
oslavě 50-tých narozenin kolotoč „Labutě“, jízdné
bude zdarma.
• jako překvapení je připravována i návštěva jedné
známe VIP rybářské osobnosti
• na odpoledne od 15 hodin až do půlnoci jsou připravován hudební vystoupení, která zahájí skupina Roháči z Lokte a o půlnoci bude večer zakončen ohňostrojem
• podobu konání akce bude zajištěno občerstvení,
vstupné zdarma.
• Podzimní výlovy s přizváním veřejnosti.
• Taneční zábava Dolovná s bohatou tombolou.
• Vše bude doprovázeno propagací ve sdělovacích
prostředcích.
•

Tyto akce jejichž většina patří do pravidelných akcí, které MO
pořádá budou v letošním roce okořeněny nádechem 55 jubilea. S jejich realizací nám velmi významně pomáhají firmy
i jednotlivci spřízněné s rybařením, jejichž jména si můžete
přečíst na zadní straně našeho časopisu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Josef Brabenec - člen výboru MO

20 let časopisu HASTRMAN
V letošním roce slaví výročí založení nejen naše MO, ale i náš
rybářský zpravodaj Hastrman. První vydání vyšlo v roce 1994.
Poptávka po informacích o dění v období mezi členskými schůzemi, lepší informovanost členů místní organizace
o termínech akcí pořádaných MO, propagace rybářského
sportu a hlavně propagace naší MO, to byly hlavní důvody
jeho vzniku. Vybrali jsme pro něj název „Hastrman“ a autorem obrázku sedícího hastrmánka, který se stal hlavním logem časopisu, byl p.Petr Francouz z Nové Role.

V letech 2002 a 2003 došlo i ke změně tvaru znaku MO. Původní znak byl pětiúhelník a po zhruba 4 až 5 pokusech jsme
se shodli na stávajícím tvaru erbu.
Ale vraťme se ke zpravodaji. Je jedením z mála zpravodajů,
v rámci celého ČRS, které vydávají jednotlivé místní organizace, který má popularitu i mimo rybářskou veřejnost a to
mu přejme i do dalších let.
Josef Brabenec - člen výboru MO - propagace MO

První čísla byla psána psacím strojem a rozmnožovali se na
kopírce. Z tohoto důvodu byl omezen počtem výtisků, ale
svůj účel splňoval. Díky panu Vladimíru Dolejšímu - KVTISK
s.r.o vyšel v roce 2001 první barevný zpravodaj, který svým
vzhledem, podtiskem a fotografiemi převyšuje i některé
profesionální výtisky obdobných zpravodajů. Obsah, fotografie, upořádání a podklady pro tisk, velice úspěšně zajišťuje pan ing. Jaroslav Šimek a za tuto jeho činnost bych mu rád,
touto cestou, jménem výboru a věřím i jménem ostatních
členů naší organizace poděkoval.
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ČRS MO Božičany - Závody v lovu ryb na udici 2013
I přes to, že se Karlovarsku letošní povodně téměř vyhnuly, ovlivnil vydatný déšť   změnu místa konání závodu. Vzhledem
k podmáčení břehu na levé straně Vojkova rybníku bylo na poslední
chvíli rozhodnuto o přesunutí závodu na rybník Novorolský - Koupaliště.
Děkujeme všem zúčastněným za pochopení a zejména děkujeme i panu Liboru Škardovi za vstřícnost a poskytnutý azyl
v restauraci KARIBU, kde byl hlavní stan našeho organizačního teamu závodu.
A jak probíhal vlastní závod ?
Byl odstartován v sobotu 8.6.2013 v 6:00 hod. a za krásného slunného počasí se ho zúčastnilo 37 rybářů.
Do 11-té hodiny, kdy byl závod ukončen se jim společně podařilo ulovit 374ks ryb o celkové délce 8 687cm.
Jaké druhy ryb se chytaly ?
Na háčcích uvízlo: 159 plotic, 102 kaprů, 50 cejnů, 31 okounů, 1 lín, 1 úhoř a 30 ks ostatních druhů ryb.
Mezi prvních deset nejúspěšnějších rybářů se probojovalo:
Pořadí

Jméno

Počet bodů (cm)

Počet ulovených ryb

1.

František Mottl

969

41

2.

Roman Vican

945

41

3.

Pavel Puškáš

743

32

4.

Jozef Oravec

705

32

5.

Jiří Kroh

575

16

6.

Petr Bultas

491

24

7.

Václav Badura

464

20

8.

Zdeněk Kubíček

455

17

9.

Petr Tóth

432

18

10.

František Pelíšek

378

13
Největším úlovkem byl cejn, který měřil 47cm a ulovil ho Michal
Makarský. Za tento úlovek si vysoutěžil vepřovou hlavu.
Všichni, kteří se umístili do 10 místa si odnesli  ceny, které do soutěže věnovali naši sponzoři: Pekosa Chodov s.r.o., Stav-elektro
s.r.o. Chodov, LESOTECH ČECH-Karlovy Vary, STUDIO COMPREX-Karlovy Vary  a ČRS MO Božičany.
Vítěz - František Mottl - člen domácí MO Božičany za svůj výkon
obdržel vepřovou kýtu, fotoaparát CANON, dort a cenu starostky
města Nové Role paní Jitky Pokorné, kterou mu osobně předala.

A nezbývá než opět poděkovat všem organizátorům, rozhodčím a za skvělé cateringové služby Zdeňce Hrnkové, Jiřímu Krieglsteinovi a Vlastovi Šnajdrovi, který stál za grilem a vše skvěle do křupava ugriloval.
Petru zdar - Jaroslav Šimek ( jednatel MO )
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Pozvánka na rybářské závody v lovu ryb na udici.
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
Zahájení závodu – od 6:00 h.
Konec závodu – v 11:00 h.
Na sobotu 7 června 2014 připravujeme závody v lovu ryb na
udici na Vojkově rybníce. V loňském roce se výjimečné konaly
na Novorolském rybníce. Bylo to z důvodu zaplavení pozemků okolo rybníku. Doufáme, že se situace z loňského roku nebude opakovat a závody uskutečníme dle plánu, tedy na „Vojkově rybníce“ (revír Chodovský potok 1 - 431 011/02).

Vyhodnocení závodu – předání cen od 12:00 h.
Ceny – budou připraveny pro 10 nejúspěšnějších rybářů.
a jako v předchozích ročnících by měla být hlavní cena nějaká ta domácí elektronika a dalšími cenami mimo rybářských
potřeb, budou opět části z rozporcovaného vepříka.
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.

Připravuje je výbor naší MO společně se členy hospodářského sboru a rybářské stráže.

Srdečně zve výbor MO
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VII. ročník Kaprový víkend Smolnická 2013
Carp Team Chodov a MO
ČRS Božičany uspořádali
jako každý rok VII ročník rybářského závodu: Kaprový
víkend Smolnická 2013. Za
pěkného počasí se sešlo v sobotu u ranní presence 25. května 2013 dospělých a 4 děti, kteří soutěžili v lovu ryb na udici.
Soutěžilo se opět o hodnotné ceny a krásné poháry ze sklárny Moser Karlovy Vary.
Pořadí dospělí 1. Ladislav Chalupa 21/849; 2. Jiří Koch
13/465; 3. Ivan Čapek 14/393
mládež 1. Josef Souček 4/192; 2. Patrik Bílý 1/28;
3. Pavel Vacek 1/26
Největší rybu ulovil p. Jiří Koch a to kapra 52 cm .
Celkem bylo uloveno 134 ryb a sečteno na metry to dělalo
celých 31,1 m .
Tato akce si našla už tradiční místo v akcích města Chodova
a bude mít pokračování 8. ročníkem a to konkrétně v sobotu
24.května 2014, na který Vás tímto srdečně zveme. Děkujeme všem sponzorům a přátelům rybářského cechu za podporu a ceny pro závodníky.

Výlov Novorolského rybníku
Na den 9. listopadu 2013 byl připraven výlov Novorolského rybníku. Naposledy byl vypuštěn 27.10.1974, tedy před
39 lety. Hlavním důvodem výlovu byl technický stav výpustného zařízení tzv.“požeráku“. Prkénka - „dluže“ byly již značně nahnilá a propouštěla vodu.
Výlov jsme provedli s významnou pomocí kolegů z rybářství
Mariánské Lázně s.r.o., které má na takovéto plochy (22 hektarů) přeci jenom lepší vybavení
V loňském Hastrmanu jsme napsali: .......“ 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“.
Pravdu měli spíše ti s pesimistickým odhadem, výlovek nebyl překvapením ale spíše zklamáním.
Pro zajímavost uvádím námi předpokládaný výlovek
z rybníku před výlovem:
- kapr K3,K4 4 000ks
- candát 500ks
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- štika 200ks
- bolen 100ks
- sumec 20ks
- bílá ryba 1 000kg
- ostatní 100kg
A jaká byla skutečnost?
Co se týče do hmotnosti nejvíce bylo tolstolobiků v délce
přes 1m a váze 15 - 25kg - 86ks.
Dále bylo sloveno:
ca 100ks candáta od 40 do 80cm,
ca 100ks menší štiky 40 až 65 cm a 1ks 112cm o váze přes 10kg
do 200ks kapra od 25 do 35cm který se v rybníku vytřel
a dále 8ks velkých kaprů 60 - 80cm
ca 40ks bolenů 60 až 80cm
a dále bílá ryba - cejni, plotice, perlíni, okouni, ježdíci atd.
Co se neobjevilo vůbec byl očekávaný sumec.

rybníku a jsou to tyto ryby - ca 20ks tolstolobik, ca po 20ks
candátů, bolenů a štik včetně té velké 112 cm a dále bílá ryba.
A jak je to s napouštěním rybníku po výlovu?
Před výlovem byla provedena oprava přístupové lávky na
požerák a po výlovu na něm byl osazen nový uzamykatelný
poklop a dále byly osazeny nové stupačky do vnitřku požeráku a samozřejmě osazeny nové dluže.
Co se nestihlo z důvodu počasí, bylo provedení opravy - sanace betonů. S dodavatelem prací bylo dohodnuto, že opravu provede až na jaře. Provedena bude oprava betonů od
hlavy požeráku ca 2m dolů, tj. část, která je nejvíce poškozena a následně namáhána. Pro kvalitní provedení opravy je
nutné, aby denní ani noční teploty neklesly pod 0°C. Až bude
oprava dokončena dojde k zaražení rybníku a jeho napuštění na provozní hladinu - předpoklad je duben 2014.

Slovené ryby byly vysazeny do revíru 431 012 Smolnická nádrž
- tzv.“Bílá voda“ v Chodově a část byla zakomorována v rybníku Komora na Kaskádě MO Božičany v Nové Roli. Zakomorované ryby budou na jaře 2014 vráceny zpět do Novorolského

Zarybnění Novorolského rybníku bude provedeno na jaře
v dubnu. Jeho rozsah stanovuje a platí Územní svaz Plzeň. Pro
zarybnění máme připraveno ca 5 tis. ks kapra a dále do rybníku vrátíme, jak již bylo zmíněno, část slovených ryb z výlovu
zakomorovaných na Kaskádě v Nové Roli.

Výlov rybníku v Lesní ulici v Chodově
Výlov rybníku v Lesní ulici v Chodově proběhl v sobotu 13. 4. 2013.

koupi do vlastnictví ČRS a následně o jeho zařazení do sportovního revíru.

Sloveno při něm bylo:
- 1ks candáta
- 8ks štiky ( 2ks štika + 6ks štíhlat)
- 270kg kapra
- 83kg lína
- 55kg amura
- 46kg karas
- 604kg bílá ryba
A jaký je a bude další osud rybníku?
O rybník Bahňák jsme již dlouhodobě usilovali, tedy o jeho
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Dne 27. 12. 2013 jsme podepsali s městem Chodov Kupní smlouvu a za rybník jsme zaplatili celkem 1 057 000,-Kč.
V současné době jsme požádali o vklad do katastru nemovitostí a po té, až budeme zapsáni jako vlastníci, požádáme Krajský úřad o zařazení rybníku do sportovních revírů. Až se tak
stane bude provedeno prvotní zarybnění. Jeho rozsah nyní
neumíme odhadnout, bude stanoveno Územním svazem Plzeň. Náš termínový odhad je takový, že když vše půjde hladce,
tak ca od května 2014 by mohli revír užívat sportovní rybáři.
V rybářském řádu se rybník jako revír objeví až v roce 2015.
V roce 2014 dáme vědět o termínu zahájení rybolovu formou
zpráv na internetových stránkách, nástěnkách a pod....

Dětský kroužek v roce 2013
Je za námi další zajímavý rok, který je plný úžasných zážitků.
Mladí rybáři se opět učili a poznávali rybářský svět. Na konci
školního roku se zúčastnili několik rybářských závodů a také
dětského rybářského tábora.

1. místo Tomáš Prokop
694 bodů
2. místo Hana Kopčková
401 bodů
3. místo Michaela Kucinová 352 bodů
Další závody otevíraly   nový školní rok 2013/2014. Proběhly
zase v areálu Spartaku Chodov 21. 9. 2013 a nejúspěšnější byli:
1. místo Hana Kopčová
367 bodů
2. místo Tomáš Orava
152 bodů
3. místo Eliška Vančurová
140 bodů
Kromě zábavy a rybaření  čekala na děti vždy i sladká svačinka a něco dobrého na doma a to vše   díky štědrým
sponzorům.

I když nám na začátku rybářské sezóny počasí moc nepřálo,
chladné dny, vítr a déšť nás od vody neodehnaly  a neodehnal nás ani druhý extrém, to když chladné dny  vystřídaly  
následné   horké týdny. Opět jsme chodili chytat na požární
nádrž ve Chranišově, na soukromý rybník Račák a na rybníček v areálu Spartaku  Chodov. Každá voda byla něčím zajímavá a ryby braly pokaždé jinak a na něco jiného. O úlovky
jsme usilovali a  vždy na nás čekala nějaká rybka, nad kterou
jsme se usmáli a vrátili zpět vodě.
Na konci školního roku byly pro děti  připraveny závody o
spoustu zajímavých cen. První závody se konaly 9. 6. 2013 v
areálu Spartaku Chodov. Na těchto závodech byli nejlepší:
1. místo Hana Kopčová
2. místo Josef Souček
3. místo David Ullmann

1861 bodů
1106 bodů
582 bodů

Na druhých závodech jsme se sešli na požární nádrži v Chranišově 29. 6. 2013. Nejvíc ryb a bodů nachytali:
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Ke konci prázdnin jsme se vydali na Velký rybník, kde jsme
pro děti uspořádali rybářský tábor. Prožili jsme krásný týden
u vody proložený aktivní zábavou.Nebylo ani horko ani zima,
což bylo a pro lov ryb  naprosto ideální a nevadilo nám ani
to, že  se nás počasí pokusilo vystrašit několika slabými přeháňkami. A  protože bylo léto, nechybělo ani koupání. Když
se děti nemohly koupat a chytání je také již nebavilo, mohly si
hrát na pískovišti, klouzat na klouzačce a houpat na houpačce. I na běhání měly dostatek místa, takže nechyběly ani hry
na honěnou. Co se ryb týče, nepřišel žádný kapitální kousek,

Skončily prázdniny, děti zasedly do školních lavic a rybářský kroužek opět odstartoval. Pokud bylo krásné počasí, byli
jsme stále u vody a chytali ryby. Až když se ochladilo a napadl první sníh, tak jsme se uchýlili do azylu DDM Bludiště
a mezi výukou jsme vzpomínali na uplynulou sezónu.
Další úspěšný rok 2014 přeje vedoucí kroužku Hanka Pejšková.

všichni kapříci měli běžnou velikost, ale i tak jsme si skvěle zachytali. Prohlédli jsme si i ostatní živočichy žijící okolo vody. S
dětmi jsme si často vypravovali zážitky z rybářských výprav a
říkali si další plány do budoucnosti. Než jsme se ovšem stačili
pořádně rozkoukat, začali jsme zase balit a pomalu se loučit s
vodou. Následně už nezbývalo nic jiného než se rozloučit  a
vrátit se  domů, ale krásné okamžiky v nás zůstanou na pořád.

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 2014 (Kč)
Český rybářský svaz, Západočeský rybářský svaz Plzeň
Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21
Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v roce 2014 (Kč)
ÚZEMNÍ POVOLENKY

Povolenky pro nečleny – územní

druh povolenky

MP

P

druh povolenky

MP

P

roční

1200

1200

roční

4500

5500

roční IMV

600

600

měsíční

2300

2800

mládež 8–15 let

250

250

týdenní

1200

1500

měsíční

700

700

dvoudenní

450

800

týdenní

550

550

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

7550

8850

roční – do 18 let

3750

4400

Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany
v roce 2014
Adresa MO

Český rybářský svaz MO Božičany, Božičany 96, 362 26 Božičany

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

www.mobozicany.cz  • IČ: 182 29336  •  číslo účtu u České spořitelny a.s.: 0860440399/0800
Úřední hodiny v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2014
leden a únor

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

březen, duben

ve čtvrtek  od 15.45 do 18.00

květen, červen

ve čtvrtek od 15.45 do 17.00

prosinec

v čtvrtek 4.12. a 11.12. 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.
15

Poděkování
dále uvedeným přátelům rybářského sportu za jejich spolupráci, hmotnou
i finanční pomoc kterou v roce 2013 věnovali naší místní organizaci Českého
rybářského svazu a přispěli tím na činnost kroužků rybářské mládeže, organizaci rybářských závodů a dalších společenských akcí a i plnění hospodářských
úkolů naší MO. Mezi ty, kteří nám významně pomohli patří:

STAV-ELEKTRO s.r.o. – Jaromír Obdržálek a Vlastimil Šnajdr, Tiskárna Gaven s.r.o.,
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., THUN 1794 a.s., Autodoprava Milan Mališ
Chranišov, LB a.s. Mezirolí – Josef Lexa, KV – KRYSTÝN Stavební společnost, LESOTECH – Jaroslav Čech, Luboš Orlich PEKOSA Chodov, Ing.Tomáš Brabenec, Doupovské uzeniny Josef Pelant, CHEZAK – Karlovy Vary, Vladislav Pilný -klempířství
a pokrývačství Božičany, LINCOLN CZ Chodov – Martin Zvěřina, 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 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 – panu Miloši Kamešovi
Starostce města Nová Role – paní Jitce Pokorné
Starostovi města Chodova – panu Ing.Josefu Horovi
Starostovi obce Vintířov – panu Jiřímu Ošeckému

