
22. vydání časopisu Hastrman

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2016

!!! POZOR !!!
Řádně vyplněný roční úlovkový lístek 

(povolenku) v části SUMÁŘ musí být vrácen 
nejpozději do 15. ledna následného roku, 
jinak je pro rybáře další rok bez povolenky 

a nebo s povolenkou, za mimořádný členský 
příspěvek 600,-Kč!!!

Členský příspěvek 
je nutno zaplatit nejpozději 

do 30. dubna!!!
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Rok 2015 v ČRS MO Božiřany.
Leden:
•  Výbor MO řešil některé administrativní záležitosti jako napří-

klad: zpracování Povolení k nakládání s vodami a Provozní 
a manipulační řád - k rybníku Bahňák v Chodově, zhoršení 
kvality vody v Černém potoce, která napájí rybník Vodojem 
a nezbytnou kontrolu a sumarizaci vrácených povolenek 
z roku 2014 a výdej nových pro rok 2015. U povolenek stále pla-
tí, že i přes neustálé vysvětlování, jak správně vyplnit „SUMÁŘ“, 
jsou členové, kteří jej nevyplní vůbec a nebo ne zcela správně. 

•  U Vojkova rybníku bylo dokončeno parkovací místo pro 
cca 8 - 10 osobních aut.

•  Vzhledem ke stáří a stále se zhoršujícímu technickému 
stavu vozidla AVIA výbor rozhodl o jeho vyřazení z evi-
dence motorových vozidel a sešrotování.

Únor:
•  Bylo rozhodnuto o uzavření pronájemních smluv na po-

zemky, které MO nabyla do vlastnictví společně s vodní 
plochou rybníku Bahňák, na kterých jsou dvě zahrádky. 
Jedná se celkem o dva pozemky o výměře 176m2 a 433m2. 

Březen:
•  Díky pánům Urbánkovi, Brabencovi a firmě Stav-Elektro 

s.r.o. se povedla instalace nových betonových schodů do 
rybníků Poslední, Pařezák a Komora.

•  Probíhala příprava chovných rybníků na zarybnění násado-
vými rybami a následně byly všechny až na rybník Zahrád-
kář 1 zaraženy. U rybníku Zahrádkář 1 protékala hráz a je 
připravována její oprava. Dalším důvodem pro nenapuštění 
tohoto rybníku bylo zanesení „okřehkem“ a v rámci pokusu 
o jeho zlikvidování bylo provedeno tzv. „letnění“ rybníku.

•  22. 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 2014.
 c) rozpočet MO pro rok 2015.

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

3. Členská schůze volí:
 •  Delegáta územní konference: Ing. Ernesta Ješíka a jako 

náhradníka Ing. Jaroslava Šimka

4. Členská navrhuje:
 •  Delegáta republikového sněmu: Ing. Václava Rýdla 

a jako náhradníka Ing. Ernesta Ješíka

5. Členská schůze ukládá výboru MO:
 a)  Aktivně se účastnit jako partner v MAS Krušné hory Zá-

pad a usilovat o získání dotací na činnost MO v období 
let 2015 - 2020.

 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.

 c)  Projednat s nájemci pozemků pod zahrádkami u ryb-
níku Bahňák na p.p.č.2253/1 v k.ú. Dolní Chodov jejich 
prodej za cenu 150,-Kč/m2 a v případě jejich souhlasu 
prodej realizovat.

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 na-

víc s výdejem povolenky až od 1. července.
- u dětí do 15 let: výdej povolenky až od 1. června.

Duben:
• Vozidlo AVIA bylo odhlášeno z evidence a sešrotováno 
•  Bylo provedeno vyřezání dřevin z celé hráze rybníku Bah-

ňák, vyčištění přepadu a pod. 

Květen:
•  S uživateli pozemků pod zahrádkami u rybníku Bahňák 

byly uzavřeny nájemní smlouvy a následně byl před-
jednán budoucí prodej pozemků nájemcům s cenou 
150,00Kč/ m2 cca od 1.1.2016.

Červen:
•  Na Vojkově rybníce byla dokončena výstavba bezba-

riérového lovného místa pro vozíčkáře, byla navezena 

zemina a rozprostřena do svahu, dále byl rozhrnutý odval 
a firma StavElektro s.r.o. pomohla s rozvezením odvalu a 
položení panelů. 

•  Závody v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 
let.) se konaly v sobotu 6.6.2015 na Vojkově rybníce -revír 
431011 PR02. Byl to již 38.ročník závodů v LRU (lovu ryb 
na udici) v historii MO. Závod se uskutečnil za „tropické-
ho“ slunečného počasí. Byl odstartován v 6:00 hod. a zú-
častnilo se ho celkem 44 rybářů. Do 11:00 hod., kdy byl 
závod ukončen, bylo sloveno celkem 135ks ryb o celkové 
délce 3 870 cm. Na háčcích uvízlo: 42 kaprů, 38 plotic, 31 
cejnů, 7 okounů, 3 líni a 14 ks ostatních druhů ryb (pře-
vážně úhoři).

Na prvních třech místech se umístili:

Největším úlovkem byl úhoř, který měřil 51 cm a protože 
shodně velikého úhoře v délce 51 cm chytili 2 rybáři Václav 
Sochor a Roman Staněk, rozdělili se o odměnu losem. Kap-
rem z pekárny Orlich bylo oceněno pět žen , které se závodu 
zúčastnily. Odměna byla předána i prvnímu závodníku Mar-
tinu Kaňkovi, který si vyzkoušel rybolov z nově vybudované-
ho místa s bezbariérovým přístupem pro - imobilní - rybáře. 
Myšlenka vybudovat takovéto místo pro rybáře na Vojkově 
rybníce vznikla již v roce 2013 a díky spřízněným firmám 
započaly zemní práce a po částech byl tento bezbariérový 
přístup k vodě budován až do dnešní podoby. Ještě chybí 
finální úprava povrchu příjezdové cesty a označení lovného 
místa orientačními tabulemi. S realizací nám pomohly: Stav 
Elektro, s.r.o. Chodov, SU právní nástupce a.s., obec Božičany 
a další. Všichni, kteří se umístili do 10 místa si odnesli ceny, 
které do soutěže věnovaly: Pekosa Chodov s.r.o., LESOTECH 
ČECH-Karlovy Vary, Rybářské potřeby - Jiří Králíček Meziro-
lí, ČRS MO Božičany a další. Ceny vítězům předala starostka 
města Nová Role - Jitka Pokorná společně s předsedou MO 
Ing. Ernestem Ješíkem.

•  Na „Kaskádě“ v Nové Roli jsme připravili „Dny otevřených 
dveří“ pro žáky OŠ Božičany, MŠ Nová Role a účastníky 
Příměstského tábora DDM Nová Role.

Červenec- Srpen:
•    Naše hospodářské středisko „Kaskáda“ dostalo přímý zá-

sah bleskem a v důsledku toho došlo k poškození zaří-
zení: automatické závory na vjezdu do HS, TV, lednice s 

mrazákem a prvků bezpečnostní signalizace. S uplatně-
ním škody u pojišťovny Allianz jsme moc nepochodili.

•  Tropické dny vyvolaly značné „sucho“ - nejvíce „troubily“ 
ryby v rybníku Komora, ale přežili jsme tuto nepřízeň po-
časí beze ztrát

•  Byl dobagrován nový rybník „Pod Lesem“ ( byl na něm 
vytvořen ostrůvek, povrch ostrůvku byl zavezen zemi-
nou a do středu ostrůvku byla zasazena vrba. Dále bylo 
provedeno vyčištění dna rybníku Zahrádkář 1 a byla 
opravena i hráz tohoto rybníku.

•  V termínu od 8. do 15.8. se uskutečnil letní krátkodo-
bý pobyt dětí z rybářského kroužku naší MO při DDM 
v Chodově na Velkém rybníce. Zúčastnilo se celkem 
12 dětí.

Září:
•  Požádali jsme Pozemkový fond o odkoupení pozemků 

na levém břehu Vojkova rybníku v rozsahu cca 2000m2 , 
prozatím neúspěšně. Abychom uspěli budeme muset se-
hnat restituční nárok na shodnou výměru pozemků. 

•  Na Vojkově rybníce bylo provedeno vysekání křovin a trá-
vy z obou stran hráze rybníku. 

Říjen:
•  Obdrželi jsme informaci o záměru vypuštění Tatrovické 

přehrady - byl nám doručen dopis od společnosti TBD 
Praha, která připravuje projektovou dokumentaci opra-
vy přehrady a její úplné vypuštění je plánováno na rok 
2017 - druhá polovina roku a vlastní práce na roky 2017 
a 2018. 

•  V říjnu proběhly výlovy chovných rybníků a následné vy-
sazování slovených ryb do sportovních revírů. Zahájeny 
byly sobotu 10.10. výlovem rybníku Vodojem, který byl 
poznamenán ztrátou na výlovku v důsledku nesprávné-
ho spuštění rybníku a ukončeny výlovem rybníků Mysli-
vecký a Spěváček. 

•  V sobotu 24.10. od 9:00hod. se uskutečnil výlov rybníku 
Borovice, na který byla pozvána veřejnost a sponzoři naší 
MO. Ve výlovku byl i náš sumec albín Václav. Ve svých 
15 letech měří =169 cm a váží = 39kg. 

Z podzimních výlovů bylo do sportovních revírů vysazeno:

Pořadí Jméno Počet bodů 
(cm)

Počet ulove-
ných ryb

1. Roman Vican 395 13

2. Petr Sütto 297 12

3. Jiří Králíček 284 10

„Chodovský potok 1“:

Kapr 7.919 ks 9.610 kg

Lín 1.065 ks 227 kg

Amur 520 ks 279 kg

Štika roční 163 ks a 20 cm

Candát násada 498 ks 102 kg  

Bílá ryba 13 kg
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Ze sumářů našich členů z roku 2015.

V úlovkových lístcích našich členů se v roce 2015 objevily tyto zajímavé úlovky ….

jméno a příjmení druh ulovené 
ryby

délka 
v cm

váha 
v kg

revír poznánmky

Vystrčil Jan kapr 94 17,40 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Kubíček Zdeněk sumec 140 17,20 431 028 Mže 4

Vostrý Tomáš amur 102 16,50 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Sláma Jan kapr 87 15,00 431 002 Berounka 8

Hruška Martin štika 112 14,20 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Pavlovič Martin kapr 84 13,60 411 046 Labe 14 úlovek vrácen vodě

Schämmer Bohumil kapr 77 13,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Hammer Pavel kapr 81 13,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Vystrčil Jan kapr 84 12,90 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Hruška Martin amur 98 12,50 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Holub Robert kapr 81 12,50 431 027 Mže 3 úlovek vrácen vodě

Rozsa Alexander amur 110 12,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Vostrý Antonín kapr 81 12,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Šoupal David kapr 82 10,30 481 501 Vltava 16-19 ÚN Orlík úlovek vrácen vodě

Rosenkranz Miroslav kapr 70 9,00 411 051 Ploučnice 7 úlovek vrácen vodě

Krix Petr candát 94 9,00 431 120 Nádrž Na Soutoku

Holub Robert amur 82 9,00 431 027 Mže 3 úlovek vrácen vodě

Petřík Josef candát 95 8,50 431 200 Odrava 1 ÚN Jesenice

Krix Petr candát 92 8,50 431 120 Nádrž Na Soutoku

Vystrčil Jan kapr 72 8,20 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Janů Josef štika 100 8,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Ješík Ernest Ing. štika 97 8,00 431012/01 Chodovský potok 2, RN Vřesová

Krix Petr candát 89 7,50 431 120 Nádrž Na Soutoku

Cína Josef štika 100 7,46 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Boguský Michal amur 87 6,80 431 120 Nádrž Na Soutoku

Sláma Jan pstruh duhový 60 6,00 433 049 Svatava 1

Mika Jiří candát 74 4,30 431012/01 Chodovský potok 2, RN Vřesová

Sláma Jan parma obecná 75 3,20 431 002 Berounka 8 úlovek vrácen vodě

Sláma Jan parma obecná 70 3,00 431 002 Berounka 8 úlovek vrácen vodě

Sláma Jan parma obecná 65 2,80 431 002 Berounka 8 úlovek vrácen vodě

Šťástka Miloslav cejn 60 2,80 441 027 Labe 11-12

Patka Pavel cejn 58 2,60 441 043 Ohře 9 ÚN Nechranice

Oravec Josef okoun 46 2,50 431 036 Ohře 15

Matějka Jan jun. pstruh duhový 63 2,24 433 049 Svatava 1 úspěšnému lovci je 7 let …

Listopad:
•  S výlovy chovných rybníků jsme se rozloučily taneční rybář-

skou zábavou „Dolovná“, která se konala v pátek 13.listopa-
du v Chodově v kulturním domě KASS. I přes tento datum 
proběhla úspěšně a ke spokojenosti všech zúčastněných. 
K tanci hrála skupina ALFA SEXTET a v tombole byly mimo 
kaprů i další zajímavé ceny, které se nám podařilo získat od 
sponzorů. Prodáno bylo celkem 220 vstupenek.

Prosinec:
•  Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. provedla opravu pří-

toku Černého potoku - napájení rybníku Vodojem. Bylo vyčiš-
těno stávající koryto až na zpevněné dno“ a bylo zhotoveno 
6 hrázek po cca 40 m pro usazování železitého sedimentu. 

•  V předvánočním čase probíhal na Kaskádě již tradič-
ní prodej ryb. Prodávaly se ryby zakoupené z Blatenské 
ryby s.r.o.. V nabídce byly opět mimo kaprů i amuři, šti-
ky a sumci.V rámci Vánočních trhů jsme prodávali ryby 
i v Rychnově u Sokolova a na příští rok je poptávka na 
stánkový prodej ryb i z Chodova a Lomnice.

•  23. 12. jsme strávili na Kaskádě příjemný večer s harmo-
nikou a houslemi. Za zpěvu lidových písní jsme se připra-
vovali na následující vánoční atmosféru Štědrého dne 
a svátků vánočních..... 

A nakonec trochu statistiky o stavu členské základny ke 
konci roku 2015.

I pro rok 2016 bude pro děti do 15 let probíhat akce „První 
povolenka zdarma“, které v roce 2015 využilo 19 nových dět-
ských členů MO.

A ještě jedna zajímavost z oboru činnosti profesionální ry-
bářské stráže v roce 2015. Navýšení počtu členů tohoto or-
gánu o jednoho člena se projevilo i navýšením počtu zadr-
žených povolenek. Proti roku 2014 to bylo na dvojnásobek 
případů, které musela naše Dozorčí komise řešit. Převážná 
většina zadržených povolenek byla za nezapsání úlovku, 
chytání na více prutů, překročení povolené doby lovu atd.. 

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

„Chodovský potok 3“: 

Pstruh duhový 225 kg a 24 cm

„Chodovský potok 2“:

Kapr 5.094 ks 6.658 kg

Lín 880 ks 220 kg

Amur 348 ks 210 kg

Štika roční 167 ks a 20 cm

Násada štika 23 ks 31 kg

Candát roční 585 ks a 25 cm

Bílá ryba 99 kg

ČRS MO 
Božičany 

2015
Dospělí Mládež Dítě Celkem

Muž 892 17 104 1 013

Žena 35 15 50

Celkem 927 17 119 1 063

ZTP 23 23

Martin Pavlovič Jan Matějka juniorJan Sláma
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POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LOVU RYB NA UDICI.
Závody v lovu ryb na udici se budou v roce 2016 konat v sobotu 11 června. Připravuje je výbor naší MO 

společně se členy hospodářského sboru a rybářské stráže a uskuteční se na Vojkově rybníce 
(revír Chodovský potok 1 - číslo revíru 431011/02).

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.
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, rybářské potřeby a další drobnosti 

které se nám podaří zajistit od sponzorů a podobně. 
 

Pravidla:
1. Soutěží se dle rybářského řádu.

2. Soutěžící musí při presentaci předložit platný Státní rybářský lístek a členský průkaz 
se zaplacenou členskou známkou na rok 2016

3. Soutěžící musí mít s sebou vezírek

4. Bez platné povolenky si není možné ponechat úlovek.

5. Rozmístění soutěžících u vody – dle vylosovaného čísla stanoviště u prezentace.

6. Podměrečné a hájené ryby budou po změření šetrně vráceny do vody.

7. Hodnocení: 1cm = 1 bod.

8. Při shodě bodů rozhoduje počet ulovených ryb, je-li zde shoda, rozhoduje největší úlovek.

9. 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. 

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

Srdečně zve výbor MO

ČRS MO Božičany - Závody v lovu ryb na udici 2015.
Závody v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16 - 18 let.) se konaly v sobotu 6. 6. 2015 na Vojkově rybníce - revir 431011 
PR02. Byl to již 38. ročník závodů v LRU (lovu ryb na udici) v historii MO.

Závod se uskutečnil za „tropického“ slunečného počasí .
Byl odstartován v 6:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 44 rybářů. 
Do 11-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo sloveno celkem 135 ks ryb o celkové délce 3 870 cm. 

Jaké druhy ryb se chytaly ?
Na háčcích uvízlo: 2 kaprů, 38 plotic, 31 cejnů, 7 okounů, 3 líni a 14 ks ostatních druhů ryb (převážně úhoři).

Mezi prvních deset nejúspěšnějších rybářů se probojovalo:

Největším úlovkem byl úhoř, který měřil 51 cm a protože shodně velikého úhoře v délce 51 cm chytili 2 rybáři 
Václav Sochor a Roman Staněk, rozdělili se o odměnu losem. Kaprem z pekárny Orlich bylo oceněno pět žen , které se závo-
du zúčastnili.

Odměna byla předána i prvnímu závodníku Martinu Kaňkovi, který si 
vyzkoušel rybolov z nově vybudovaného místa s bezbariérovým pří-
stupem pro - imobilní - rybáře. Myšlenka vybudovat takovéto místo 
pro rybáře na Vojkově rybníce vznikla již v roce 2013 a díky spřízněným 
firmám započali zemní práce a po částech byl tento bezbariérový pří-
stup k vodě budován a ž do dnešní podoby. Ještě chybí finální úpra-
va povrchu příjezdové cesty a označení lovného místa orientačními ta-
bulemi. S realizací nám pomohli firmy Stav Elektro, s.r.o. Chodov, SU 
právní nástupce a.s., obec Božičany a další. 

Všichni, kteří se umístili do 10 místa si odnesli ceny, které do soutěže věnovali: Pekosa Chodov s.r.o., LESOTECH ČECH- 
Karlovy Vary, Rybářské potřeby - Jiří Králíček Mezirolí, ČRS MO Božičany a další

Ceny vítězům předala starostka města Nová Role - Jitka Pokorná společně s předsedou MO Ing. Ernestem Ješíkem

Děkujeme rozhodčím, organizátorům a i těm, kteří zajišťovali občerstvení: u pípy a grilu se potili Jiří Krieglstein a Petr Šmej-
kal, o donášku k soutěžícím se starali Zdenka Hrnková, Václav Šnajdr a Dan Pechoušek

Petru zdar - Ing. Jaroslav Šimek (jednatel MO)

Pořadí Jméno Počet bodů (cm) Počet ulovených ryb

1. Roman Vican 395 13

2. Petr Sütto 297 12

3. Jiří Králíček 284 10

4. Václav Sochor 273 9

5. Miroslav Horálek 263 11

6. Jan Kopčo 259 13

7. Martin Homolka 200 5

8. Milan Holubec 159 4

9. Vojtěch Majoroš 156 5

10. Jiří Klein 151 4

Z činnosti kroužku mládeže ČRS MO Božičany v roce 2015.
I když jeden rok skončil a začal nový, rybářský kroužek po-
kračoval. Měl před sebou hodně akcí, které nám připravily 
spoustu neobyčejných překvapení a zážitků.

Během chladných zimních měsíců jsme chodili do DDM Blu-
diště, pilně studovali rybářský řád, ryby a v neposlední řadě 
jsme se učili vázat háčky. Aby to nebyla jen nudná teorie, 
hráli jsme i spoustu her a dívali se i na filmy.

První paprsky jarního sluníčka začaly rozehřívat sněhovou po-
krývku a my se stále více a více těšili na první rybolov. Když 
roztál poslední sníh a led, začala se zelenat tráva a kvést první 
květiny, tak pro nás to byl první výlet k vodě, na rybářský revír 
Bahňák. Jezdili jsme i na požární nádrž ve Chranišově a každý 
pátek si děti mohly zachytat na rybníčku v areálu Spartaku Cho-
dov. Během těchto schůzek si každý osvojoval rybářské umění, 
poznával přírodu okolo rybníků a učil se k ní ohleduplně chovat. 
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Kaprový víkend Smolnická 2015
Stalo se už tradicí, že jeden z posledních 
květnových víkendů 22. až 24. 5. 2015 se 
rybáři sešli na závodech v lovu ryb pořá-
daných Carp Team Chodov a naší organi-
zací na Bílé vodě v Chodově. Tento ročník 

přilákal 39 rybářů v kategorii dospělých a 4 v kategorii dětí. 

Celkem bylo uloveno 179 ryb a jejich délka byla v součtu 5461 
cm. Patron všech rybářů nám zařídil krásné počasí a hojné úlovky. 

Největší ryba ulovená v soutěži byla štika 62 cm. Šťastným 
lovcem byl Roman Hypšman a štika po změření byla vrácena 
vodě vědoma si své ochrany v tomto období roku. 

Celkové pořadí :
Dospělí:
1. Miroslav Horálek 50ryb/ 1322 bodů
2. Jiří Klein 14/413
3. Jiří Koch11/281

Mládež:
1. Pavel Vacek 1/30
2. Michal Zelenka 1/15
3. Roman Staněk 0/0.

Zároveň Vás zveme na další a to již. 10 ročník, který bude je-
den z posledních víkendů v květnu roku 2016.Než skončil školní rok a děti se rozutekly na prázdniny, při-

pravily jsme pro ně opět rybářské závody. První se konaly 
7. 6. 2015 na rybníčku v areálu Spartaku Chodov. Zúčastnilo 
se 16 dětí a to nejen z rybářského kroužku.

Pořadí:
1. místo Kounovská Tereza 264 bodů
2. místo Materna Vojtěch 64 bodů
3. místo Kopčo Rostislav  51 bodů

Další závody se uskutečnily na požární nádrži v Chranišově, 
a konaly se 27. 6. 2015. Tyto závody ukončily školní rok a za-
hájily letní prázdniny. Na závody přišlo 18 mladých rybářů. 
Počasí už bylo opravdu letní, od rána nás sluníčko pálilo do 
zad a vyzývalo sice spíše ke koupání než k rybolovu, přesto 
se nachytala spousta ryb. 

Pořadí:
1. místo Deák Michal 202 bodů
2. místo Kopčová Hana 179 bodů
3. místo Kounovská Tereza 159 bodů

Po dvou měsících začal další školní rok a také rybářský krou-
žek, přišli některé známé tváře, ale i nováčci. Aby každý uká-
zal své schopnosti a dovednosti, připravili jsme pro děti 
20. 9. 2015 další závody v areálu Spartaku Chodov. I přes to, 

že celý den pršelo, tak o vítězství přišlo usilovat 15 dětí a po-
dařilo se to:

Pořadí:
1. místo  Kopčová Hana 287 bodů
2. místo  Ploscá Jakub 202 bodů
3. místo  Brizgala David 164 bodů

Jako vždy byl zajištěn pitný režim a svačina. Každé z dětí 
bylo odměněno věcnou cenou a na cestu domu dostaly ješ-
tě sladkou odměnu.

Ve druhé polovině prázdnin jsme se s dětmi vydali i na Vel-
ký rybník, kde jsme opět strávili celý týden. Horké a dusné 
počasí lovu ryb moc nepřálo, ale využívali jsme každý kou-
sek stínu, který nám nabízely vzrostlé stromy. Štěstí v lovu 
ryb jsme pokoušeli v brzkých ranních hodinách a nebo ve-
čer, když zapadalo sluníčko. Kvůli špatné kvalitě vody jsme 
se nemohli ani koupat, takže jsme den vyplnili procházkou 
do nedalekých lomů, kde byla průzračně čistá voda. Ve vol-
ných chvílích, když se dětem nechtělo chytat ryby, hrály hry, 
pohybové, ale i stolní, které si někteří přivezly z domova. Po 
večeři následovala ještě procházka na limču a zmrzku. Nejvíc 
všechny zaskočila rybářská stráž, která si děti přišla zkontro-
lovat. Vše naštěstí proběhlo bez závad a tak si děti spokoje-
ně oddechly. 

Celý týden se všem moc líbil a ještě než jsme se rozloučili 
s vodou a odjeli domu, všichni chtěli si přáli, abychom se i 
následující rok na tomto místě opět sešli.

I když byl celý rok docela náročný, propluli jsme jím s úsměvem 
na tváři. A pevně věřím v to, že i další bude stejně dobrý, mož-
ná i lepší, než ten minulý. Přinese nám spoustu dalších zážitků 
a překvapení, o kterých se budeme moci s ostatníma podělit.

Vedoucí kroužku Hana Pejšková

 „Jak si poradit při vyplňování úlovkového lístku“.
Opakování je matka moudrosti, ale žádná moudra nečekejte. 
V tomto opakování se dočtete „opakovaně“ o tom jak správně 
v průběhu roku vyplňovat záznam o docházce k vodě a na konci 
roku i úlovkový list a také o tom že je opravdu nutno vrátit řád-
ně vyplněnou povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti 
té organizaci, která ji vydala - u celoroční povolenky je to tedy 
nejpozději do 15. ledna. Nepovede-li se vám to, tak jste v násle-
dujícím roce bez povolenky a nebo s povolenkou, ale to až po 
zaplacení mimořádného příspěvku ve výši 600,- Kč.

Záznam o docházce a přehled o úlovcích v průběhu roku 
pečlivě vyplňujte a to tak, že při příchodu k vodě zapište da-
tum a číslo revíru na kterém jste. V případě ulovení ušlechtilé 
ryby (bolen, candát, kapr, sumec, štika) ji ihned po zdolání 

zapište s mírou a váhou do úlovkového lístku. U tohoto dru-
hu ryb se nikdy nemůže stát, že budete mít v jedno řádku 
zapsáno:

ale budete mít správně zapsáno:

Datum Uloveno 
v revíru Podrevír Druh ks kg cm

3. 4. 431 011 02 kapr 2 3,5 a 42

Datum Uloveno 
v revíru Podrevír Druh ks kg cm

3. 4. 431 011 02 kapr 1 1,75 42

kapr 1 1,75 42
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u ostatních druhů ryb můžete zapsat všechny ulovené 
ks do váhy 7kg do jednoho řádku například takto:

U zápisů docházky, kdy se vám nepodařilo ulovit žádnou 
rybu musíte po skončení rybolovu řádek proškrtnout

A jak ke konci rybářské sezóny na „SUMÁŘ“ ???

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 ná-
zvem uvedeným proloženě a v případě, že má revír pod-
revíry i číslem podrevíru ve vedlejším sloupci. Například 
úlovky ulovené v „Novorolském koupališti“ budou v su-
máři uvedeny v jednom řádku pod revírem:

431 011  Chodovský potok 1 PR 01

Dále bude v tomto řádku uveden počet a váha jednot-
livých druhů ulovených ryb na tomto revíru a v posled-
ním 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!!! V sumáři musí být 
sečteny počty ks a vah ve sloupcích jednotlivých druhů 
ryb  a v řádcích pak počet ks odlovených ryb v revíru 
a jejich celková váha. Váhy ryb je nutno zaokrouhlit na 
jedno desetinné místo.

V sumáři musí být vyplněn křížový součet počtu úlovků 
a jejich vah v posledním listu sumáře. 

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.

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 2 2,5
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 ------------- ----- ---- ----

Datum Uloveno 
v revíru Podrevír Druh ks kg cm

3. 4. 431 011 02 plotice 20 1,00 –

Datum Uloveno 
v revíru Podrevír Druh ks kg cm

3. 4. 431 011 02 – – – –

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 0 0,0 3 5,0 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 6 15,0 3 3,5 12 23,5 16

Fotogalerie 2015
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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...

Změny v soupisu rybářských revírů v roce 2016
Dodatek soupisu rybářských revírů ČRS Zpč. ÚS:

441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE - Rada ČRS - Lov ryb pod ledem (lov na dírkách) je povolen od 1. 12. 2015 do 13. 3. 2016

481 501 VLTAVA 16 – 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK - Rada ČRS - Popis revíru doplněn: Okoun říční je hájen v období od 1. 1. do 
15. 6. Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností 
vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Lov ryb nonstop je za stejných podmínek povolen v období od 16. 6. do 31. 
8. 2016 v době od 0.00 hod. do 04.00 hod.

Fotogalerie 2015
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Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany 
v roce 2016

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 8.12. a 15.12. od 15.45 do 18.00

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

Pro roky  2016, 2017 a 2018 je členskou schůzí schválena platba mimořádného příspěvku ve výši 100,-Kč na dospělého  
člena, jako příspěvek na splátky půjčky od Územního svazu na koupi rybníku Bahňák v Chodově do vlastnictví MO.

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. Připravujeme umístění schránek na povolenky v HS Kaskáda v Nové Roli 

a u dveří kanceláře 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 pondělí od 15.00 hod.

Český rybářský svaz, Západočeský rybářský svaz Plzeň
Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21

Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v roce 2016 (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

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

www.mobozicany.cz  • IČ: 182 29336  •  číslo účtu u ČSOB, a.s.: 273447676/0300



A jako obvykle na tomto místě vyjadřujeme naše poděkování  přátelům ry-
bářského sportu za jejich spolupráci, hmotnou i finanční pomoc, kterou v roce 
2015 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, Sokolovská uhelná, 
právní nástupce a.s., THUN 1794 a.s., Autodoprava Milan Mališ Chranišov, Mar-
tin Drechsler -Zemní práce - doprava Chranišov, LESOTECH – Jaroslav Čech, Lu-
boš Orlich PEKOSA Chodov, Ing. Tomáš Brabenec, Doupovské uzeniny Josef 
Pelant, Vladislav Pilný -klempířství a pokrývačství Božičany, Pokrývačství-klem-
pířství Petr Šíp Stará Chodovská, LIAZ Vintířov k.s., Pneucentrum s.r.o. – p. Hejda 
Karlovy Vary, p. Stanislav Svoboda – kovoobrábění Chodov,  AMT Příbram s.r.o., 
Vilém Těžký Jael výroba a dekorace porcelánu Chodov, Autodoprava – Jiří Li-
cehamr Chodov, Penzion U SOTONů  Stará Chodovská, Jaroslav Vykoupil – Dár-
kové zboží Chodov, Chotes Chodov s r.o., Výroba a dekorace Porcelánu p.Vol-
ný Chodov, LB a.s. Mezirolí – Josef Lexa, Rybářské potřeby – Rybáře Jiří Kučera  
Karlovy Vary, Zahradnictví p. Peřina Chodov,  Bohuslav Žďárský – Elektropráce 
Chodov, SPARTA Chodov – p.Plaček, Autodoprava pan Nosek, Restaurace „Da-
liborka“ Chodov, Restaurace K2 – p.Doung Ta Quoc, Kosmetika „Šárka“ Chodov 
– Šárka Hošťálková, Kosmetika Lucie Dzúrová - Chodov,   LUCKY PLANET herna 
a bar  - Michal Tkáč Chodov, Martina Vlčková - 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 Patriku Pizingerovi
 Starostovi obce Vintířov – panu Jiřímu Ošeckému

Poděkování


