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Co nového přinesl rok 2014.
Leden:
•  Jedna z nejdůležitějších událostí roku má svůj počátek 

již v roce 2013, dne 27. 12. 2013 byla podepsána kup-
ní smlouva mezi ČRS MO Božičany a městem Chodov 
o koupi rybníku v Lesní ulici. Prodejní cena byla 1 054 
375,-Kč.  Zaplatili jsme daň z převodu nemovitostí ve výši 
cca 40 tis. Kč (tato částka je již započtena v uvedené kup-
ní ceně). Abychom mohli kupní cenu zaplatit, uzavřeli 
jsme Smlouvu o půjčce s územním svazem v Plzni. Půjčka 
je na 5 let a je bezúročná.

•  Dále byly v lednu zahájeny zemní práce na stavbě dalšího 
rybníku na pronajatém pozemku od firmy REMAPOL. Bylo 
upraveno dno rybníku, který již dostal jméno „Pepíček“. 
Vyvezeno z něj bylo 29 fůr a tím byla dosažena hloubka 
ca 1m téměř v celé ploše rybníku. 

Únor:
•  Pokračovaly zemní práce na výstavbě nového rybníku  

za pomoci mechanizace ze SU a.s. a dále autodopravy 
a techniky od firem Mališ, Krystýn  a Stav-elektro s.r.o.

•  Byla zahájena příprava chovných rybníků na sezonu - 
vápnění, hnojení a zaražení.

•  Vzhledem k příznivému počasí probíhaly opravy kaská-
dových rybníků v HS - zpevnění břehů a vybetonování 
plochy před skladem palivového dřeva.

•  Popřáli jsme předsedovi MO Ing. Ernestu Ješíkovi k jeho 
70-tým narozeninám.

Březen:
•  Byla nainstalována bezpečnostní signalizace v kanceláři 

MO v Božičanech a její napojení na pult PCO. S instalací 
nám pomohl a částečně se na ni i sponzorsky podílel pan 
Roman Meškán. 

•  23. března se v sále kulturního domu KASS v Chodově ko-
nala Členská schůze MO a schválila toto usnesení: 

1. Členská schůze schvaluje :
 a)  zprávu o činnosti a hospodaření MO za období od po-

slední členské schůze.
 b) účetní uzávěrku za rok 2013.
 c) rozpočet MO pro rok 2014.

2. Členská schůze bere na vědomí :
 a) zprávu dozorčí komise.

3. Členská schůze volí:
 •  Výbor MO ČRS ve složení: Josef  Brabenec, Ing. Ernest 

Ješík, Mario Mokrý, Daniel Pechoušek, Jaroslav Pejšek, 
Ing. Václav Rýdl, Ing.Jaroslav Šimek, Václav Šnajdr, Vlas-
timil Šnajdr, Josef  Urbánek, Radek Veselý.

 •  Dozorčí komisi MO ve složení: Vilém Junker, Jaromír Ob-
držálek, Jiří Vacek, Herbert Weiss

 
4. Členská schůze navrhuje:
 •  Delegáta územní konference: Ing. Ernesta Ješíka a jako 

náhradníka Ing. Jaroslava Šimka
 •  Delegáta republikového sněmu: Ing. Václava Rýdla 

a jako náhradníka Ing. Ernesta Ješíka

5. Členská schůze ukládá výboru MO:
 a)  Zařadit rybník Bahňák do sportovního revíru a dopra-

covat k  rybníku předepsanou provozní dokumentaci.
 b)  Zajistit formou koupě, případně pronájmu pozemky 

sloužící jako přístupové cesty, nebo pozemky v bez-
prostřední blízkosti chovných nebo sportovních ryb-
níků potřebné pro jejich účelné užívání.Totéž se týká 
i pozemků, na nichž se rybníky obhospodařované MO 
nacházejí.

6. Členská schůze ukládá členům MO:
 a)  podílet se v rámci plnění brigádnické povinnosti na  in-

vestiční výstavbě MO a údržbě rybochovných zařízení 
a zařízení hospodářského střediska.

 b)  platit po dobu splácení půjčky na koupi rybníku Bah-
ňák od ČRS ZÚS Plzeň mimořádný finanční příspěvek 
ve výši 100,-Kč na rok a dospělého člena po dobu 4 let 
a to od roku 2015 do roku 2018 včetně.

 c)  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 uve-
denými ustanoveními:

Vydat povolenku:
-  u dospělých po zaplacení  mimořádného příspěvku  600,-

Kč s  výdejem povolenky po zaplacení poplatku.
-  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.června.

Duben:
•  Agregátováním byl sloven Tatrovický potok. Sloveno 

bylo 2 123ks pstruha obecného, který byl vysazen do Ta-
trovické nádrže.

•  5 a 6 dubna jsme slovili zakomorované ryby z Vodojemu, 
Komory a Zahrádkáře 2 

• Byly zarybněný chovné rybníky
•  29. 4. 2014 se konala ustavující schůze výboru MO a do 

jednotlivých funkcí výboru byli zvoleni:
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Jako členové dozorčí komise MO byly zvoleni: 

Květen:
•  28. května se v Chebu konala Územní konference ČRS za 

MO je jí zúčastnil jednatel Ing.Jaroslav Šimek a Ing.Václav 
Rýdl jako člen výboru ÚS. 

Z projednávaného byla zajímavá tato témata a informace:
 • pokles členské základny
 • stárnutí členské základny 
 • nedostatek vedoucích kroužků mládeže
 • pokles počtu prodaných povolenek
 • problematika pachtů za revíry
 •  dopady nového Občanského zákoníku na spolkovou činnost
 •  řádné vedení zápisů z volebních členských schůzí, zápi-

sy volebních komisí a pod.
 •  posunutí termínu platby členského příspěvku z 28. 2. 

do 30. 4.
 • střet zájmů v osobách ve funkcích výborů MO
 •  z ÚS nebylo proplaceno zarybnění v případě, že vysazo-

vané ryby byly váhově pod limitem
 •  kritika činnosti dobrovolné RS a návrh na rozšíření členů 

profesionální RS ze 4 na 5 členů (5-tý člen zejména pro 
karlovarský kraj). Náklady na člena PRS jsou 300 000,-
Kč/rok a budou z rozpočtu převedeny z částky určené 
pro členy dobrovolné RS - návrh byl  ÚK schválen.

 •  proběhly volby do výboru ÚS, DK ÚS, delegátů sněmu 
ČRS a člena rady ČRS. Předsedou ÚS byl zvolen JUDr.
Alexandr Šíma a členem rady ČRS Ing.Petr Votípka.

 •  dále bylo hlasováno o návrzích na zavedení hájení okou-
na (1. 1. až 15. 6.) a lovné míry okouna  (20 cm) - neschvá-
leno, zavedení horní míry kapra K70 - neschváleno.

 •  problematika nízké úrovně vedení účetnictví v MO - na 
podzim bude svoláno školení účetních na ÚS.

 •  zástupce MO Horšovský Týn požadoval zpětné zavedení 
míry kapra 35 cm

Červen:
•  6. června se konaly na na Vojkově rybníce tradiční rybář-

ské závody v lovu ryb na udici.Byl odstartován v 6:00 hod. 
a zúčastnilo se ho celkem 30 rybářů. 

  Do 11-té hodiny, kdy byl závod ukončen bylo sloveno cel-
kem 149 ks ryb o celkové délce 3 859 cm. Na prvních mís-
tech se umístili:

Vítěz - Jiří Kroch za svůj výkon obdržel porcelánový pohár 
pro vítěze, vepřovou kýtu, rybářský prut a další drobnosti 

Největším úlovkem byl kapr, který měřil 39 cm a protože cel-
kem 3ks této délky ulovil Jiří Králíček stal se v této disciplíně 
vítězem. Za  úlovek si vysoutěžil hlavu z vepříka.

•  21. června se v rámci 55. výročí založení MO konal v areá-
lu hospodářského střediska na Kaskádě Den otevřených 
dveří pro veřejnost.

V průběhu dne bylo pro návštěvníky připraveno:
 • rybolov na chovném rybníce
 • prezentace vozidel Škoda - firma SAEL Chodov
 •  soutěže pro děti, měly přiletět i „Labutě“ - kolotoč, ale to 

bohužel nevyšlo, tak trochu nás vypekli kolotočáři.
 • vylosována byla i připravená tombola
 •  na odpoledne byl připraven kulturní program v rámci kte-

rého zahrály kapely:  Roháči, Výměna, Vodáci  a  ELEN
 •  na akci dorazil i náš maskot Hastrman se kterým se 

všichni rádi vyfotili
 •  po celou dobu akce bylo zajištěno i občerstvení a om-

-louváme se těm, na které se nedostaly uzené ryby 
o které byl obrovský zájem

 •  po setmění zazářil nad Kaskádou ohňostroj
Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli osobním při-
činěním a nebo ji podpořili finančně nebo věcně.

Červenec- Srpen:
•  mezi nejzajímavější události tohoto prázdninového období 

patřily tyto:
  • V červenci bylo do Tatrovické přehrady vysazeno 150kg 

sivena o váze cca 30dkg/ks.

Předseda Ing. Ernest Ješík

Místopředseda Daniel Pechoušek

Jednatel Ing.Jaroslav Šimek

Hospodář Václav Šnajdr

Zást. hospodáře Radek Veselý

Pokladník Ing. Václav Rýdl

Ved. autoparku a HS Josef Urbánek

Vedoucí propagace Josef Brabenec

Vedoucí mládeže Jaroslav Pejšek

Člen výboru Vlastimil Šnajdr

Člen výboru Mario Mokrý

Jaromír Obdržálek předseda dozorčí komise

Herbert Weiss člen dozorčí komise

Jiří Vacek člen dozorčí komise

Vilém Junker člen dozorčí komise 

Pořadí Jméno Počet bodů 
(cm)

Počet ulove-
ných ryb

1. Jiří Kroch 471 22

2. Josef Voda 423 14

3. Jiří Králíček 397 13
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 •  S platností od 1. 8. 2014 byl ustanoven nový sportovní 
revír - rybník „Bahňák“ v Chodově. Zařazen byl jako pro-
drevír 04  Chodovského potoku 2. 

 •  Od 9. do 16. srpna proběhl Dětský letní rybářský tábor 
tábor na Velkém Rybníku.

Září:
  Na chovném rybníku Zahrádkář I. začali padat kapři 

a v pondělí 15. 9. 2014 musel být rybník sloven. Důvodem 
byl a je problém zaplevelení hladiny rybníku okřehkem. 
Rozhodli jsme se jej proto v roce 2015 vyloučit z provozu 
a nechat ho jednu sezonu zimnit a letnit, tedy nenapouš-
tět a využít tohoto období k opravě hráze, která protéká.

Říjen:
•  O uvolnění z funkce zástupce hospodáře MO z důvody 

časové zaneprázdněnosti požádal Radek Veselý. Výbor 
vzal jeho žádost na vědomí akceptoval ji a do funkce zá-
stupce hospodáře kooptoval člena MO Martina Rešetára 
s  podmínkou  jeho vyslání na kurs hospodářů.  

•  Říjen patřil také výlovům chovných rybníků a vysazová-
ní slovených ryb do sportovních revírů. Zarybněn byl i 
nový sportovní revír - rybník Bahňák v Chodově. Při výlo-
vu rybníku Nad Cestou, na který byla pozvána veřejnost 
a sponzoři naší MO byl vyloven náš sumec „Václav“, kte-
rý tentokráte sice nepřibyl na váze, ale vyrostl do délky. 
Proti loňským  35 kg zhubl na 31kg  a z délky 160 cm se 
vytáhl na hezkých 165cm. Ve svém věku 14 let jde chla-
pec zřejmě do sebe a chce se líbit. 

Výlovy proběhly velmi úspěšně a do revíru šla nádherná ryba. 

Z podzimních výlovů bylo do sportovních revírů  vysazeno:

Listopad:
•  Rybářská sezona byla zakončena taneční zábavou „Do-

lovná“, která se konala 14. listopadu  v Chodově v kultur-
ním domě KASS. K tanci hrála skupina ALFA SEXTET a pro 
hosty bylo připraveno  předtančení a  tombola, ve kte-
ré byla všehochuť toho co se nám podařilo od sponzorů 
zajistit a samozřejmě i živé ryby - 70ks kaprů. Kdo kapra 
vyhrál, musel si pro něj s výherním lístkem přijít o násled-
ném prodlouženém víkendu na KASKÁDU do Nové Role.  
Je to vůči  rybám šetrnější a budeme to takto praktikovat 
i v následujících letech.

•  22. listopadu se konal v Průhonicích u Prahy Republiko-
vý sněm ČRS. Předsedou  ČRS byl zvolen JUDr.Alexander 
Šíma a jako prioritní úkol si sněm vytýčil udržet jednotu 
ČRS a vytváření podmínek pro zachování územního a ce-
losvazového rybolovu. 

Prosinec:
•  Novým rekordem skončil tento rok vánoční prodej ryb. 

Zpočátku se prodávaly ryby z výlovů a před vánoci ryby 
zakoupené z Blatenské ryby s.r.o. a ze sádek v Teplé. 
V nabídce byly opět  mimo kaprů i amuři, štiky a dokonce 
i dva sumci.

A tím rekordem bylo prodaných 42,5 q ryb.
Dle evidence z prodaných členských známek měla naše MO 
ke dni 31. 12. 2014  - 1065 členů.  Z toho bylo:
- dospělých členů - 922  (z toho 29 žen a 893 mužů)
- dorostenců (15 -18 let) - 24  (chlapců)
- dětí (do 15 let) - 119  (z toho 12 dívek a 107 chlapců)
-  z celkového počtu členů je celkem 25 členů se zdravotním 

omezením tzv. ZTP. 

Abychom přilákali k rybařině co nejvíce dětí, probíhala 
v roce 2014 akce „První povolenka zdarma pro děti do 15-
let“. Těchto povolenek vydala naše MO celkem 39ks a tato 
akce bude mít své pokračování i v roce 2015

S pozdravem  Petrův zdar !       
Jednatel MO – Ing. Jaroslav Šimek

„Chodovský potok 1“:

Kapr 7.946 ks 9.981 kg

Lín 1.424 ks 284 kg

Amur 520 ks 260 kg

Štika roční 213 ks a 15 cm

Candát roční 1.400 ks a 14 cm

Násada štika 298 ks 41 kg

„Chodovský potok 3“: 

Pstruh duhový 236 kg a 25 - 30 cm

Pstruh obecný Po 2.123 ks a 15 cm

„Chodovský potok 2“:

Kapr 6.403 ks 6.565 kg

Lín 655 ks 132 kg

Amur 316 ks 153 kg

Štika roční 262 ks a 15 cm

Násada štika 14 kg 28ks

Candát roční 898 ks a 13 cm

Bílá ryba 148kg
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 Zajímavé úlovky ze sumářů našich členů za rok 2013.
Ze sumářů úlovkových lístků vybral při jejich kontrole předseda Ing. Ernest Ješík tyto dále uvedené zajímavé úlovky.

jméno a příjmení druh ulovené 
ryby

délka 
v cm

váha 
v kg

revír poznánmky

Obdržálek Jiří kapr 92 16,50 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Vystrčíl Rudolf kapr 90 16,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě
Sienko Michal amur 101 13,10 411 175 Vltava 2B úlovek vrácen vodě
Schámmer Bohumil kapr 81 12,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě
Čimera  Jan sumec 117 11,40 431 200 Odrava 1, ÚN Jesenice
Schámmer Karel kapr 75 10,50 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě
Rozsa Alexandr kapr 80 10,00 431014/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě
Rumlena Miloslav amur 96 10,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž
Pavlovič Martin amur 87 9,50 411 046 Labe 14
Pavlovič Martin amur 84 8,50 411 046 Labe 14
Rais František amur 95 8,50 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž
Bogdáň Alexandr kapr 74 8,20 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž
Noháček Václav kapr 72 8,20 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž
Novotný Jiří amur 86 8,20 431 059 Teplá 2
Rumlena Miloslav amur 78 8,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž
Veselý Josef candát 88 8,00 431200 Odrava 1, ÚN Jesenice
Vystrčíl Rudolf kapr 73 8,00 431008/01 Dalovický potok 1, Velký rybník úlovek vrácen vodě
Kukačka Jiří candát 90 7,40 431 200 Odrava 1, ÚN Jesenice
Holeček Zdeněk kapr 72 7,00 431008/01 Dalovický potok 1, Velký rybník
Holub Robert kapr 73 6,75 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě
Heinrich Jaroslav kapr 70 6,56 431086/01 Nejdecké nádrže 1, Lesík
Zímmermann Pavel kapr 77 6,25 431 059 Teplá 2 úlovek vrácen vodě
Šos František amur 81 6,10 411 049 Labe 17
Brabenec Josef štika 84 5,10 431011/05 Chodovský potok 1, Dubina 1
Hlaváč Lubomír štika 85 5,00 431 036 Ohře 15
Orava Tomáš kapr 60 5,00 431008/01 Dalovický potok 1, Velký rybník lovci jeteprve 9 let
Šlégr Jiří štika 86 4,80 431012/01 Chodovský potok 2, RN Vřesová
Gottlieb Miroslav štika 86 4,60 431 200 Odrava 1, ÚN Jesenice
Janů Josef candát 78 4,55 431012/01 Chodovský potok 2, RN Vřesová
Mališ Tomáš štika 85 4,50 431 036 Ohře 15
Kulík leopold amur 80 4,00 431011/02 Chodovský potok 1, Vojkův rybník
Šimmer Jaroslav úhoř 112 4,00 431 200 Odrava 1, ÚN Jesenice
Melen Jaroslav lín 62 3,60 433 011 Chodovský potok 3, ÚN Tatrovice
Luňáček Dušan parma 75 3,20 431 035 Ohře 14
Kounovský Jaroslav lín 54 2,60 433 011 Chodovský potok 3, ÚN Tatrovice
Luňáček Dušan parma 65 2,60 431 035 Ohře 14
Chrástek Petr ml. pstruh obecný 52 2,30 431 036 Ohře 15
Šos František lín 51 2,10 411 049 Labe 17
Krieglstein Jiří lín 48 2,00 431011/01 Chodovský potok 1, Novorloský rybník

Jesenice, 3. 9. 2014, Josef Veselý, 8 kg, 88 cm
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jméno a příjmení druh ulovené 
ryby

délka 
v cm

váha 
v kg

revír poznánmky

Homolka Martin okoun 40 1,50 431 037 Ohře 16
Havlíček Daniel okoun 49 1,00 433 011 Chodovský potok 3, ÚN Tatrovice
Lelek Josef parma 67 2,90 431 035 Ohře 14
Zmuda Adam candát 62 2,50 431 200 Odrava 1, ÚN Jesenice věk  rybáře - 7 let
Falánek Jiří cejn 56 2,50 441 043 Ohře 9, ÚN Nechranice
Pelech Jan síh-maréna 51 2,10 433 011 Chodovský potok 2 
Širochman Jaroslav 
jun.

lín 52 2,00 431 011/01 Chodovský potok 1

Chytra Eduard okoun 48 1,80 431 200 Odrava 1, ÚN Jesenice
Chytra Eduard okoun 47 1,60 431 200 Odrava 1, ÚN Jesenice
Chytra Eduard okoun 43 1,50 431 200 Odrava 1, ÚN Jesenice
Širochman Jaroslav lín 45 1,50 431 011/02 Chodovský potok 2 
Strmiska Antonín úhoř 83 1,10 431 011/02 Chodovský potok 2 

Fotogalerie z oslavy 55 výročí založení ČRS MO Božičany - 
21. června 2014 na Kaskádě v Nové Roli.
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Rok 2014 v dětském kroužku.

Rybářský kroužek ani v loňském roce nezahálel. Než nám za-
čala sezóna učili se nováčci rybářský řád, ryby a samozřejmě 
i navazování uzlů a háčků, aby mohli konkurovat ostatním 
dětem. Veškeré dovednosti pak mohli uplatnit na rybářských 
závodech, nebo na týdenním pobytu na Velkém rybníku.

Po roztátí posledního sněhu a ledu jsme začali chodit k vodě. 
Nic nás nezastavilo a neodradilo od lovu ryb. Každé rybaře-
ní bylo vždy o štěstí a napomáhalo tomu i střídavé počasí. 
S dětmi jsme chodili jako každý rok na požární nádrž v Chra-
nišově, soukromý rybník Račák v Chodově, na okrasný ryb-
níček v areálu Spartaku Chodov a nově jsme měli k dispozici 
i rybník Bahňák v Chodově. Všude na těchto vodách se děti 
učily zacházet s rybářským načiním a hlavně i s rybami a še-
trnému zacházení s nimi.

To co se děti naučily pak uplatnily na rybářských závodech, 
které se konaly na konci školního roku. První z nich se konaly 
8. 6. 2014 na okrasném rybníčku v areálu Spartaku Chodov. 
Sešlo se zde18 dětí z Chodova a nejbližšího okolí. Na prvních 
třech místech se umístili:

1. David Ullmann  318 bodů
2. Jan Kratochvíl 292 bodů
3. Josef Münzer 269 bodů

Další závody otevíraly letní sezonu a děti se na ně již moc 
těšily. Konaly se 28. 6. 2014 na požární nádrži v Chranišově. 
I když pár hodin před závodem trochu sprchlo, pak se přece 
jen udělalo hezky a děti se sešly v hojném počtu, přišlo 26 
závodníků. Nejúspěšnějšími byly:

1. Tadeáš Čabala 501 bodů
2. Hana Kopčová 361 bodů
3. Josef Münzer 249 bodů

Po prázdninách začal školní rok rybářskými závody v areálu 
Spartaku Chodov, které se konali 21. září a zúčastnilo se jich 

15 dětí, byly mezi nimi i nováčci, kteří do kroužku teprve za-
čali chodit. Samozřejmě první tři místa obsadili ti zkušenější:

1. Jakub Krieger 316 bodů
2. Josef Münzer 302 bodů
3. David Ullmann 254 bodů

Ne jen vítězové, ale každý kdo přišel na závody dostal věc-
nou cenu a samozřejmě i nějakou tu sladkost na mlsání.

Během prázdnin jsme na týden navštívili i Velký rybník, který 
nás nepřestává překvapovat. První dva dny jsme vodu nevyu-
žívali jen na chytání, ale i na koupání. Pak už se počasí jen kazi-
lo a na konci týdne i hodně pršelo. I tak jsme zůstali věrní vodě 
a nachytali spoustu ryb. Ovšem ne každý má velkou trpělivost 
a zvláště děti, takže když to zrovna nebralo a nebo se jim ne-
chtělo chytat, využívaly volný prostor v areálu, kde hráli různé 
hry. Přes den to byl fotbal, pétanque nebo vybíjená a ti co ne-
měli chuť běhat hrály i stolní hry a jako překvapení měly vod-
ní bomby, které si pak musely uklidit. Na večer jsme měli při-
pravenou pantomimu, aby všichni zapojili svojí představivost, 
která nakonec opravdu neměla hranic. A když nastala tma, ne-
napadlo nás nic jiného, než hrát na schovávanou. Při rybaření 
o zábavu také nebyla nouze, zvlášť když to jeden házel přes 
druhého, nebo jim to ulovená ryba zamotala. Nechyběla ani 
procházka do místních lesů, která vedla všelijakým terénem 
a ani návštěvy místního obchodu, kde se nakupovalo vše mož-
né. Na konci jsme se všichni shodli, že týden je hrozně krátká 
doba a nebyl by pro nás problém pobýt  ještě týden navíc. Ale 
vše krásné jednou končí a stejně jako minulý rok jsme museli 
odjet domu a krásné vzpomínky s námi.

I když pro někoho byl rok úspěšný a pro někoho trochu  méně, 
každý má své zážitky o které se může podělit stejně jako my. 
K většině z nich by jsme měli dále, kdyby nebylo štědrých spon-
zorů, kterým bych za celý rybářský kroužek chtěla poděkovat.

Vedoucí kroužku - Hana Pejšková
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ČRS MO Božičany - Závody v lovu ryb na udici 2014

Pozvánka na rybářské závody v lovu ryb na udici.

Závody v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16 - 18 let) se konaly v sobotu  7. 6. 2014 na Vojkově rybníce - revir 431011 PR02.

Závod se uskutečnil za teplého a slunečného počasí .
Byl odstartován v 6:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 30 rybářů. 
Do 11-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo sloveno celkem 149 ks ryb o celkové délce 3 859 cm.

Jaké druhy ryb se chytaly?
Na háčcích uvízlo:  56 kaprů, 47 plotic, 19 cejnů, 15 okounů a 12 ks ostatních druhů ryb.

Mezi prvních deset nejúspěšnějších rybářů se probojovalo:

Pořadí Jméno Počet bodů (cm) Počet ulovených ryb

1. Jiří Kroch 471 22

2. Josef Voda 423 14

3. Jiří Králíček 397 13

4. Petr Sütto 326 18

5. Jiří Mika 272 8

6. Jindřich Mach 243 13

7. Václav Badura 233 7

8. Jan Kopčo 231 8

9. František Mottl 212 8

10. František Strmiska 164 5

Největším úlovkem byl kapr, který měřil 39 cm a protože celkem 3ks této délky ulovil Jiří Králíček, stal se v této disciplíně 
vítězem. Za  úlovek si vysoutěžil vepřovou hlavu.

Všichni, kteří se umístili do 10 místa si odnesli  ceny, které do soutěže věnovali sponzoři závodů: Pekosa Chodov s.r.o., 
Stav-elektro s.r.o. Chodov, LESOTECH ČECH-Karlovy Vary, STUDIO COMPREX-Karlovy Vary, Rybářské potřeby - 
Rybáře a ČRS MO Božičany.

Vítěz - Jiří Kroch za svůj výkon obdržel porcelánový pohár pro vítěze, vepřovou kýtu, rybářský prut a další drobnosti 
Odměněny byly i dvě zúčastněné rybářky Jaroslava Jindrová a Lenka Bauerová.

Děkujeme rozhodčím, organizátorům a i těm, kteří zajišťovali občerstvení: u pípy stál Jiří Krieglstein, za grilem se potili 
Vlasta Šnajdr a Petr Šmejkal, o donášku k soutěžícím se starali Zdenka Hrnková a Václav Šnajdr.

Petru zdar - Ing. Jaroslav Šimek ( jednatel MO )

Na sobotu 6 června 2015 připravuje výbor naší MO společ-
ně se členy hospodářského sboru a rybářské stráže závody 
v lovu ryb na udici na Vojkově rybníce (revír Chodovský po-
tok 1 - číslo revíru 431 011/02).

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.
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Konec závodu – v 11:00 h. 

Vyhodnocení závodu – předání cen od 12:00 h.
 
Ceny –  budou připraveny pro 10 nejúspěšnějších rybářů. Do 

cen pro vítěze bude rozdělen naporcovaný vepřík, ry-
bářské potřeby, nějaká ta domácí elektronika a vše 
další co se nám podaří zajistit. 

 
 Pravidla: 1) Soutěží se dle rybářského řádu.
 2)  Rozmístění soutěžících u vody – dle vylosova-

ného 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 pou-
ze na 80. Bude-li zájem větší, nebudeme jej moci uspokojit 
a proto přijďte raději včas. 

Nemusíte si brát svačinu. Po dobu konání závodu vám mů-
žeme nabídnout občerstvení: klobásy z grilu, nealkoholické 
i alkoholické, teplé i studené nápoje.....

Srdečně zve výbor MO

XI .ročník Kaprový víkend Smolnická 2014
 Carp Team Chodov a MO 

ČRS Božičany uspořádali tak 
jako v předchozích letech již 
11. ročník rybářského závo-
du: Kaprový víkend Smol-
nická 2014.

Za pěkného počasí se v sobotu 30. května sešlo u ranní pre-
sence 26 dospělých a 3 děti a přítomní soutěžili v lovu ryb 
na udici. Soutěžilo se o hodnotné ceny a krásné poháry ze 
sklárny Moser Karlovy Vary.

Pořadí dospělí:
1. Václav Mach 35 ryb /1364 bodů

2. Zdeněk Macura 32/1345
3. Martin Pavlovič 30/999

Mládež:
1. Roman Staněk 22/608
2. Tomáš Prokop 3/95
3. Josef Souček 1/36

Největší rybu ulovil p. Václav Mach a to štiku 48cm.
Celkem bylo uloveno 300ks ryb a sečteno na metry to dělá 
celých 83,75 m.

Pevně doufáme, že další ročník bude opět uspořádán o po-
sledním květnovém víkendu v roce 2015.
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Něco málo ze statistických údajů o naší MO.
Možná Vás budou zajímat následné informace, které jsem vypreparoval z informačního systému Lipan a které mapují naší míst-
ní organizaci na počátku roku 2015 z různých úhlů pohledu jako například:

Dle místa trvalého bydliště z celkového počtu členů ke konci roku 2014 - 1065 členů

Chodov 395

Karlovy Vary 218

Nová Role 124

Nejdek 51

Sokolov 37

Vintířov 35

Božičany 26

Nové Sedlo 11

Staré Sedlo 10

Členové ze zahraničí (SRN) 11

Ostatní: Smolné Pece, Ostrov, Cheb, Kraslice, Pernink, Potůčky, Mšec, Praha, Horní Slavkov, Dobříš, Plesná, Klatovy, Loučky, Aš, Královské Poříčí, 
Bečov, Kralovice, Březnice, Žlutice, Andělská Hora, Loket nad Ohří, Mariánské  Lázně, Bochov, Klecany, Chvalštiny, Abrtamy, Dobřany... atd.

Dle věkových kategorií
Celkem je nám  48 989 let průměrný věk na člena je 46,3 roku.

Věk Počet členů

do 20 let 144

21 - 30 let 76

31 - 40 let 171

41 - 50 let 198

51 - 60 let 161

61 - 70 let 219

nad  70 let 96

Dle nejčastějších křestních jmen

Pořadí Mužské jméno Ženské jméno

1 Jiří Jarmila

2 Josef Jana

3 Jan Lenka

4 Petr Marie

5 Václav Lucie

6 Karel Hana

7 Pavel Petra

8 Miroslav Jaroslava

9 Jaroslav Adéla

10 Stanislav Miluše

Zpracoval Josef Brabenec čl. výboru MO - propagace.
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 „Jak si poradit při vyplňování úlovkového lístku“.

Článek se stejným názvem byl uveden před deseti lety v ča-
sopisu HASTRMAN 2005. Správné vyplnění povolenky hlav-
ně „sumáře“ je i po deseti letech pro řadu členů naší MO stále 
problém. Ve vyplňování povolenek došlo i k některým změ-
nám a tak se tedy stejně jako tehdy pokusím popsat chyby, 
které se opakovaně v odevzdaných povolenkách vyskytují. 

Nejčastější chyby související s „úlovkáčem“ (úlovko-
vým lístkem):

1.  Jeho včasné vrácení do 15-ti dnů od ukončení jeho plat-
nosti. Tj. například u celoroční povolenky do 15.ledna ná-
sledného roku. V případě nedodržení tohoto ustanovení 
nevydat povolenku pro následný rok a nebo vydat povo-
lenku za těchto podmínek:

 •  u dospělých po zaplacení mimořádného příspěvku 
600,-Kč s výdejem povolenky po zaplacení poplatku 
a nebo po zaplacení mimořádného příspěvku 300,- Kč 
s výdejem povolenky až od 1.7.

 •  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.června.

2.  Nesprávné vyplnění sumáře úlovků po ukončení sezóny. 
V této části se již neuvádí místní názvy podrevírů, ale je-
den řádek sumáře náleží jednomu revíru označenému v 
soupisu rybářských revírů 6-ti místným číslem a názvem 
uvedeným proloženě a v případě, že má revír podrevíry 
i číslem podrevíru ve vedlejším sloupci. Například úlovky 
ulovené v „Novorolském koupališti“ budou v sumáři uve-
deny v jednom řádku pod revírem :

431 011 Chodovský potok 1 PR 01

Dále bude v tomto řádku uveden počet a váha jednotlivých 
druhů ulovených ryb na tomto revíru a v posledním sloupci 
sumáře i celkový počet docházek v tomto revíru.

Každý revír s podrevírem bude tedy v sumáři uveden pouze 
jednou a to na jediném řádku!!!

3.  V sumáři nejsou uváděny váhy ulovených ryb .

4.  V sumáři nejsou sčítány počty ks a vah ve sloupcích jed-
notlivých druhů ryb a v řádcích pak počet ks odlovených 
ryb v revíru a jejich celková váha. Váhy ryb je nutno zao-
krouhlit na jedno desetinné místo.

5.  Ve většině úlovkových lístků chybí vyplněn křížový součet 
počtu úlovků a jejich vah posledním listu sumáře. 

6.  Od roku 2004 je povinnost zapisovat i počet docházek 
k vodě (i těch, kdy nebyla ulovena žádná ryba) a tyto uvést 
i v sumáři v posledním sloupci formuláře a i to je dodnes 
pro řadu členů novinka.

Pro názornost uvádíme příklad správně vyplněného úlovko-
vého lístku.

VZOROVÝ PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ ÚLOVKOVÉHO LÍSTKU:

Záznam o docházce a přehled o úlovcích

Datum Uloveno Pod Druh ks kg cm
v revíru revír

2.4. 431 011 01 kapr 1 1,5 40
2.4. 431 011 01 kapr 1 2,0 45
3.4. 431 011 02 kapr 1 1,7 42
4.4. 431 011 02 ------------- ----- ---- ----
5.5. 431 200 cejn 1 1,5 51
5.5. 431 200 cejn 1 1,0 46
6.5. 431 040 kapr 1 5,0 60

10.5. 431 040 ------------- ----- ---- ----
12.5. 431 011 05 kapr 1 1,5 41
30.5. 431 012 01 kapr 1 2,0 50
7.6. 431 012 01 ------------- ----- ---- ----

14.6. 431 012 02 kapr 1 1,8 42
18.6. 431 011 01 kapr 1 1,5 45
15.7. 431 012 01 ------------- ----- ---- ----
17.7. 431 012 02 ------------- ----- ---- ----
25.7. 431 012 02 cejn 1 1,0 48
22.9. 431 008 01 kapr 1 3,0 52
25.10. 431 008 01 ------------- ----- ---- ----
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SUMÁŘ ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK

revír číslo 1. kapr 2. lín 3. cejn 26. celkem počet 
číslo název podrevíru ks kg ks kg ks kg ks kg docházek

431 011 Chodovský potok 1. 01 3 5,0 3 4,5 2
431 011 Chodovský potok 1. 02 1 1,7 1 1,7 2
431 200 Odrava 1 2 2,5 2 2,5 1
431 040 Ohře 19 1 5,0 1 5,0 2
431 011 Chodovský potok 1. 05 1 1,5 1 1,5 1
431 012 Chodovský potok 2. 01 1 2,0 1 2,0 3
431 012 Chodovský potok 2. 02 1 1,8 1 1 2 2,8 3
431 008 Dalovický potok 2 01 1 3,0 1 3,0 2

celkem 9 20,0 3 3,5 12 23,0 16

Z činnosti profesionální  a dobrovolné rybářské stráže

Na Chebsku, Sokolovsku a Karlovarsku fungují již dva členo-
vé profesionální rybářské stáže pro oblast Chebska a Soko-
lovska je to pan Marcel Nedorostek a pro oblast Karlovarska 
je to od října 2014 pan Michal Vraštil. 

V diáři zásahů pana Marcela Nedorostka je za rok 2014 cca 
1800 kontrol, zjištění 95 přestupků proti Rybářskému řádu, z 
nichž většina se týkala neproškrtnutí řádku po ukončení do-
cházky, nezapsání váhy úlovku, zadržení povolenky za lov na 

3 pruty, ponechání si více než povoleného počtu ulovených 
ryb, zadržení 10 pytláků a zjištění, že přestupků proti „Ry-
bářskému řádu“ se dopouštějí i dobrovolní členové Rybářské 
stráže, pro které to byl poslední přestupek, kterého se jako 
rybářská stráž dopustili. 

Druhý člen profesionální rybářské stráže na Karlovarsku pan 
Michal Vraštil, který započal s činností až v říjnu 2014 zkon-
troloval cca 800 rybářů, zadržel 17 povolenek a to většinou 
za lov na více prutů, nezapsané úlovky a za nepřítomnost 
u prutů a to zejména u chatařů v revíru Chodovský potok 
1 podrevír 01 - Novorolský rybník.

Dalším, stále se opakujícím nešvarem, je nepořádek kolem vod, 
kterého se rybáři neustále dopouštějí a nechávají po sobě „PET“ 
lahve, sklenice, obaly od svačin, návnad i nástrah a nebo zavě-
šují na stromy pytle na odpadky, které však již při odchodu od 
vody neodnesou, ale nechají je na místě, ty časem „přetečou“ 
roztrhnou se a nová skládka odpadů je jako vyšitá.

Stále ještě někteří z rybářů nezaregistrovali, že na sportovních 
vodách Západočeského územního svazu je od 1.1.2014 stano-
vena lovná míra kapra na 40 cm a ve vrácených povolenkách 
za rok 2014 mají zapsány úlovky kapra - 37, 38 a 39 cm.

POZOR!!! do úlovkového lístku ani do sumáře úlovků na-
dále nepište úlovky, které byly vráceny vodě.

Pokud chcete, aby byly tyto úlovky evidovány a zaneseny na-
příklad do statistiky zveřejňované v časopisu HASTRMAN, za-
pište je na zvláštní přílohu (obyčejný  papír) a připojte k povo-
lence při jejím vrácení po skončení její úplatnosti.



13

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: * 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 zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: * 250 Kč

* Takto označené položky se týkají  žáků základních škol, studentů českých odborných škol ve studijních oborech, po-
případě 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 úřa-
du 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.

Státní rybářský lístek Vám vydají dle místa trvalého bydliště v Karlových Varech, Sokolově, Chodově, Nejdku, Ostrově, Kraslicích...

SUMÁŘ ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK

revír číslo 1. kapr 2. lín 3. cejn 26. celkem počet 
číslo název podrevíru ks kg ks kg ks kg ks kg docházek

431 011 Chodovský potok 1. 01 3 5,0 3 4,5 2
431 011 Chodovský potok 1. 02 1 1,7 1 1,7 2
431 200 Odrava 1 2 2,5 2 2,5 1
431 040 Ohře 19 1 5,0 1 5,0 2
431 011 Chodovský potok 1. 05 1 1,5 1 1,5 1
431 012 Chodovský potok 2. 01 1 2,0 1 2,0 3
431 012 Chodovský potok 2. 02 1 1,8 1 1 2 2,8 3
431 008 Dalovický potok 2 01 1 3,0 1 3,0 2

celkem 9 20,0 3 3,5 12 23,0 16

V případě, že zjistíte že se u vody děje něco v rozporu s rybář-
ským řádem můžete se obrátit na členy profesionální RS pro 
naší oblast:

•  Chebska a Sokolovska na pana Marcela Nedorostka 
tel.: 728 390 595

•  Sokolovska a Karlovarska na pana Michala Vraštila 
tel.: 608 127 603

nebo také na členy dobrovolné Rybářské stráže MO Božičany:

Příjmení a jméno Telefonní číslo

Brabenec Josef 605 347 532

Bryndač Stanislav 606 266 688

Červík Miroslav 724 801 651

Ješík Alexandr 722 080 498

Jindra Miroslav 606 722 459

Krieglstein Jiří 737 538 873

Krieglstein Václav 604 680 032

Kunc Jaroslav 604 548 740

Latislav Tomáš 605 127 649

Mokrý Mario 737 969 254

Obdržálek Jiří 723 456 585

Pejšková Hana 605 301 312

Šnajdr Václav 606 333 810

Šnajdr Vlastimil 602 428 293

Urbánek Josef 725 668 145

Veselý Radek 725 079 265

případně  na Policii České republiky: tel. 158
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Český rybářský svaz, Západočeský rybářský svaz Plzeň
Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21

Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v roce 2014 (Kč)

Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v roce 2015 (Kč)

ÚZEMNÍ POVOLENKY

druh povolenky MP P

Roční 1 300 Kč 1 300 Kč

Roční mládež, ZTP 650 Kč 650 Kč

Děti do 15 let 250 Kč 250 Kč

Měsíční 700 Kč 700 Kč

Týdenní 550 Kč 550 Kč

CELOSVAZOVÉ POVOLENKY

druh povolenky MP P

Roční 2 100 Kč 2 150 Kč

Roční mládež, ZTP 1 400 Kč 1 450 Kč

Děti do 15 let 700 Kč 750 Kč

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY

druh povolenky MP P

roční 3 150 Kč 3 250 Kč

TROFEJNÍ POVOLENKY – MŽE 1, PODREVÍR 3

druh povolenky MP

roční (35 
docházek)

3500

týdenní 1800

denní 500

POVOLENKY PRO NEČLENY – ÚZEMNÍ

druh povolenky MP P

Týdenní 1 200 Kč 1 500 Kč

Dvoudenní 450 Kč 800 Kč

Denní 300 Kč 500 Kč

POVOLENKY PRO NEČLENY– ÚZEMNÍ 
DĚTI DO 15 LET

druh povolenky MP P

Týdenní 250 Kč 300 Kč

Dvoudenní 150 Kč 200 Kč

POVOLENKY PRO NEČLENY – CELOSVAZOVÉ 
(VYDÁVÁ POUZE ÚS)

druh povolenky MP P

roční – dospělí 7 550 Kč 8 900 Kč

roční – do 18 let 3 800 Kč 4 450 Kč
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Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany 
v roce 2015

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

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 3.12. a 10.12. od 14.45 do 18.00

NOVĚ: Ceny členských příspěvků nutno platit každý rok nejpozději do konce měsíce dubna !!! 

Dospělí: 400 Kč Děti do 15 let: 100 Kč Mládež 16 – 18 let: 200 Kč

Cena brigádnické hodiny 60 Kč

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

10 hod./rok – nebo 600 Kč/rok
Noví členové v prvním roce členství 15 hod./rok nebo 900 Kč/rok.

Mládež 16 – 18 let – 300 Kč

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 od 15.00 hod.
úterý a čtvrtek od 16.00 hod.

www.mobozicany.cz  • IČ: 182 29336  •  číslo účtu u České spořitelny a.s.: 0860440399/0800



A jako obvykle na tomto místě vyjadřujeme naše poděkování přátelům rybář-
ského sportu za jejich spolupráci, hmotnou i finanční pomoc, kterou v roce 
2014 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. 
Ti, kteří nám významně pomohli jsou:

STAV-ELEKTRO s.r.o. – Jaromír Obdržálek a Vlastimil Šnajdr, Vladimír Dolejší, So-
kolovská uhelná, právní nástupce a.s., THUN 1794 a.s., Autodoprava Milan Mališ 
Chranišov, LB a.s. Mezirolí – Josef Lexa, LESOTECH – Jaroslav Čech, Luboš Orlich 
PEKOSA Chodov, Ing.Tomáš Brabenec, Doupovské uzeniny Josef Pelant, 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 – pokrý-
vačství a klempířství Chodov, p.Stanislav Svoboda – kovoobrábění Chodov, AMT 
Příbram s.r.o., Vilém Těžký Jael výroba a dekorace porcelánu Chodov, Autodopra-
va – 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, Autodopra-
va pan Nosek, Restaurace „Daliborka“ Chodov, Restaurace K2 – p.Doung Ta Quoc, 
pan Hrabě – stavitel Stará Chodovská, Kosmetika „Šárka“ Chodov – Šárka Hoš-
ťálková, 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 
a od října 2014 panu Patriku Pizingerovi

 Starostovi obce Vintířov – panu Jiřímu Ošeckému

Poděkování


