
23. vydání časopisu Hastrman

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2017

!!! DŮLEŽITÉ !!!
• Od roku 2017 je okoun hájený 
jako ostatní dravci do 15. června.

• Přehrada v Tatrovicích bude po letech 
zcela bez vody.

Důvodem je plánované vypuštění 
nádrže kvůli opravě výpustného 

objektu.
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Rok 2016 v ČRS MO Božiřany.
Leden:
•  V teple kanceláře jsme prováděli výdej nových povolenek pro 

rok 2016 a kontrolu vrácených povolenek z roku 2015. Je to stále 
opakující se kolotoč se stále stejným rituálem, kdy vysvětlujeme 
některým názorově pevným členům MO jak správně vyplnit po-
volenku a oni nás opět překvapí tím, že jí vyplní stejně blbě tak 
jako v předchozím roce.

•  Vzhledem k vyšším poplatkům za vedení účtu MO u ČS a.s. jsme 
změnili banku a  založili nový účet MO u ČSOB a.s... 

•  Hospodář konstatoval, že pracovní oděv - „montérky“ našeho 
hospodářského sboru a výboru jsou již značně opotřebované 
a že je nutno pořídit nové. S pořízením nových v celkové část-
ce 24.384,-Kč (včetně DPH) nám pomohli sponzorským darem:                                   
Ing. Tomáš Brabenec - 5 000,00,-Kč, Ladislav Pilný - 4 000,00 ,-Kč, 
Petr Šíp 2 000,00,-Kč, Milan Mališ 1 500,00,-Kč.

•  V  sobotu 30. ledna se konala v  HS brigáda členů HS a  výbo-
ru a  provedli jsme zkrácení olší kolem rybníků Nad Cestou 
a Borovice.

•  Z jednání dozorčí komise na ÚS Plzeň  přivezl předseda DK in-
formaci, že v roce 2016 bude na Orlíku hájený okoun do 15.6. 
a byla stanovena jeho lovná míra na 20 cm. Bude zde povolen 
lov na vábničku a  kapr nad 70 cm se musí pouštět.

Únor:
•  Projednali a následně jsme i  realizovali změnu poskytovatele 

pojištění majetku v hospodářském středisku, kde nám po úde-
ru blesku v červenci roku 2015 vznikla škoda na zařízení stře-
diska ve výši cca 50 000,-Kč. Nebyli jsme spokojeni s přístupem 
pojišťovny Allianz a.s. - pojistná událost byla pojišťovnou pře-
kvalifikována jako pojistná událost přepětím v síti a výplata od-
škodného byla stanovena 10 000,-Kč se spoluúčastí 1 000,-Kč.  
Proti tomuto rozhodnutí  jsme se odvolali, ale naše odvolání ne-
bylo pojišťovnou akceptováno 

Březen:
•  Bylo pokračováno v  prořezávce stromů kolem rybníků 

a příprava koryta pro rybník Rýha 2 - s technikou opět vypomo-
hla firma Stav-Elektro

•  23.3.2016 byly dovezeny násadové ryby z Blatné 
•  20.března se v sále kulturního domu KASS v Chodově konala 

Členská schůze MO a schválila usnesení z něhož vybíráme to 
nejdůležitější:  

 Členská schůze ukládá členům MO:
 a)  podílet se v rámci plnění brigádnické povinnosti na investiční 

výstavbě MO a údržbě rybochovných zařízení a zařízení hos-
podářského střediska

 b)   platit po  dobu splácení půjčky na  koupi rybníku Bahňák 
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 po-

volenku odevzdat ve  lhůtě 15 dnů od  ukončení její plat-
nosti – nebude-li splněno řídit se těmito dále uvedenými 
ustanoveními.

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

dejem povolenky po zaplacení poplatku
-   u  dorostenců po  odpracování  5-ti brigádnických hodin navíc 

s výdejem povolenky po jejich odpracování
-  u dětí do 15 let: výdej povolenky až od 1.června

3.  Na členské schůzi byla dále předána tato svazová vyznamenání:

Duben:
•   Dne 2.4.2016 bylo vysazeno 220 kg tržního sivena do Tatrovic 
• Provedeno bylo vyřezání dřevin z hráze rybníku Vodojem
•   Začalo se s výměnou potrubí na vypouštění betonové sádky 

v hospodářském středisku
•   Zahájeny byly terénní úpravy místa pro zázemí rybářských zá-

vodů pod hrází na Vojkově rybníce 
•   V hospodářském středisku se započalo se stavbou přístřešku 

na dřevo

1. medaile za mimořádné zásluhy Josef Brabenec

2. zlatý odznak Ing. Jaroslav Šimek

Ing. Václav Rýdl

3. bronzový odznak Jiří Vacek

Herbert Weis

Martin Hruška

4. významná pomoc Milan Mališ 

Michal Helcl

Radek Häuser

Stanislav Cinegr

5. dlouholeté členství Eduard Chytra st.

Vladimír Ježek

Horst Wohner

Václav Baštář

Jan Svoboda

Bohumil Šipovič

Petr  Matějíček

Lubomír Hlaváč

6. čestné uznání Josef Urbánek
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Květen:
•  Proběhlo jednání Územní konference ČRS a mimo jiné zde byly 

pojednány tyto záležitosti:
 -  v rybářském řádu bylo v části denní doby lovu zrušeno rozliše-

ní na letní a zimní čas
 -  okoun bude hájen stejně jako ostatní dravci
 - „čeřínkování“  bude povoleno v době od  16.6. do 31.12.  
 - atd....

Červen:
•  V  hospodářském středisku na  Kaskádě proběhly dny otevře-

ných dveří pro žáky z  MŠ Nová Role,  ZŠ Nová Role, ZŠ Vančuro-
va Stará Role a  ZŠ a MŠ Božičany. 

•  Na rybníku v areálu TJ Spartak v Chodově proběhly dne 12.6. 
rybářské závody v LRU pro děti do 15 let a další pak byly 25.6. 
v  Chranišově. Organizačně je zajistili Jaroslav Pejšek a  Hanka 
Pejšková.

•  V sobotu  11.6.2016 se na Vojkově rybníce -revír 431011 PR02 ko-
naly závody v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let.)

Červenec- Srpen:
•    2.července byl zahájen dětský letní rybářský tábor na Velkém 

rybníku, který pořádal rybářský kroužek MO při DDM v Chodo-
vě. Tábor se zúčastnilo celkem 8 dětí.

•    Prostřednictvím firmy STAV ELEKTRO byl ze společnosti CATER-
PILAR zapůjčen bagr - pouze za PHM  - na 4 dny a byly provede-
ny terénní práce okolo rybníku  Zahrádkář 3, bylo vyvezeno 49 
fůr bahna z rybníku Sluneční, byla provedena úprava napájení 
a osazení požeráku u nového rybníku Pod Lesem a další práce 
kolem rybníků, vyčištění koryt atd...

Září:
•  Problémy v MO Nejdek vedly k tomu, že MO Nejdek byly ode-

brány sportovní revíry a ty z rozhodnutí ÚS přešly na MO ČRS 
Božičany. U mimopstruhových revírů to pro naší MO zname-
ná navýšení stávající zarybňovací povinnosti o  400 kg kapra 
a 20 kg lína.

   Do hospodaření MO tedy přibyly tyto revíry:
-  Revír 431086 Nejdecké nádrže
 - PR (podrevír) 02 Bernov 1,2 ha
 - PR (podrevír)  03 Žába 0,4 ha
- Revír 433039 Rolava 1B 6,0 ha / 14 km
- Revír 433040 Rolava 2 7,0 ha / 25 km
•   Do nového „laku“ byl zásluhou pana Jiřího Rešetára dán náš 

traktor ZETOR.
•   Na  Vojkově rybníce bylo provedeno vysekání křovin a  trávy 

z obou stran hráze rybníku.
•   Na rybníku v areálu  Spartaku Chodov proběhly dne 25.9.2016 

závody v LRU kroužku dětí dne, kterých se zúčastnilo 15 dětí 
z Chodovského kroužku

Říjen:
•  Podali jsme žádost o dotaci na SZIF (státní zemědělský inter-

venční fond) z programu RYBÁŘSTVÍ, kde je možno získat do-
taci ve výši až 50 % . Žádost jsme podali na pořízení Souboru 
zařízení potřebných pro hospodářskou činnost MO, konkrétně 
na nákup 2ks křovinořezů, kalového čerpadla, štěpkovacího za-
řízení za traktor, kádí atd. v celkové ceně 200,-tis Kč.

•  Říjnové víkendy jako obvykle patřily výlovům chovných rybní-
ků a následnému vysazování slovených ryb do sportovních re-
vírů. Ne zcela dobře dopadly výlovy rybníku Zahrádkař 2, kde 
jsme očekávali větší počet kusů než bylo sloveno - zřejmě se zde 
projevil vliv nevítaných návštěvníků -  pytláků a  rybníku Borovi-
ce u kterého bylo rovněž sloveno menší než očekávané množ-
ství ryb a ryby nevyšly příznivě ani váhově. Zde se domníváme, 
že nám na jarní zarybnění nebyla dodána z Blatné kvalitní ob-
sádka. Celkově skončily výlovy docela dobře. U všech ostatních 
rybníků jsme se dostali na očekávané výlovky pro naplnění za-
rybňovací povinnosti. Pro rok 2017 bylo zakomorováno 3900 kg 
K2, 425 kg K3, 300 kg lína, 500 kg amura  a 400ks candáta po cca 
25 cm.

•  Při výlovech bylo sloveno  celkem  16 185 kg kapra, 438 kg lína, 
70 kg štiky, 9 kg candáta po 14 cm, 190 kg „bílé ryby“ a  776 kg 
amura.

•  V sobotu 15.10. od 9:00 hod. se uskutečnil výlov rybníku Komo-
ra, na který byla pozvána veřejnost a sponzoři naší MO. Došlo 
při něm i na vážení našeho sumce  Václava, který ve svých 16 
letech měří = 171 cm  a váží = 39 kg. Proti loňsku žádná výrazná 
změna, váha zůstala stejná a na délce přibyly pouze 2 cm.

Z podzimních výlovů bylo do sportovních revírů vysazeno:

„Chodovský potok 1“:

Kapr 7.485 ks 9.580 kg

Lín 1.706 ks 388 kg

Amur 322 ks 246 kg

Štika roční 81 ks 66 kg

Candát násada 1.470 ks cca po 14 cm 

„Chodovský potok 2“:

Kapr 6.425 ks 6.605 kg

Lín 1.135 ks 189 kg

Amur 826 ks 530 kg

Násada štika 4 ks 4 kg

Candát roční 1.218 ks cca po 14 cm

Bílá ryba 1.900 ks 190 kg
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Listopad:
•  Dne 16.11.2016 v  rámci technicko bezpečnostního dohledu 

proběhla schůzka na hrázi Tatrovické přehrady. Za MO se zú-
častnil předseda, jednatel a hospodář a od zástupců majitele 
jsme se dozvěděli, že spouštění vody v přehradě začne hned 
po zimě ( po tání sněhu) a do června by měla být přehrada vy-
puštěná a zahájeny práce na opravě vypouštěcího zařízení. Slo-
vení rybí obsádky bude možné realizovat až půjde voda mimo 
turbínu obtokem a bude možno lovit pod hrází. Přesný termín 
ještě doladí hospodář s hrázným.. 

•  Tečku za výlovy udělala již tradiční rybářská zábava „Dolovná“, 
která se konala v  pátek 25.listopadu v  Chodově v  kulturním 
domě KASS. K tanci a poslechu hrála kapela KV BAND

Prosinec:
•  Pro vánoční prodej byly dovezeny ryby z  Teplé (Radek 

Žikmund) 1600 kg kapra a z Blatenské ryby s.r.o.  2300 kg kapra, 
500 kg amura  a 30 kg štiky 

•  Prodej ryb na vánoce 2016 probíhal i mimo hospodářské stře-
disko MO. V  Chodově při Vánočních trzích a  také v  Dolním 
Rychnově.

•  Dostali jsme nabídku od Mgr. Ivy Šípové na vedení kroniky naší 
organizace, děkujeme za ní a rádi ji přijímáme.

•  V tomto měsíci proběhla ještě jedna významná událost a to, že 
jsme zaplatili poslední splátku bezúročné půjčky od ČRS ZÚS 
Plzeň na koupi  Vojkova rybníku. Nyní nám ještě zbývá doplatit 
půjčku za rybník Bahňák. 

A  nakonec trochu statistiky o  stavu členské základny ke 
konci roku 2016.

I pro rok 2017 bude pro děti do 15 let probíhat akce „První 
povolenka zdarma“.

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

„Chodovský potok 3“: 

Pstruh duhový 236 kg a 24 cm

Siven americký 220 kg a 25 cm

„Nejdecké nádrže“: 

Lín 130 ks 22 kg

„Rolava 1B“ a „Rolava 2“: 

Pstruh potoční 565 ks cca po 14 cm

ČRS MO 
Božičany 

2015
Dospělí Mládež Dítě Celkem

Muž 926 26 87 1.039

Žena 39 3 11 53

Celkem 965 29 98 1.092

ZTP 24 24
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Ze sumářů našich členů z roku 2016.

V úlovkových lístcích našich členů se v roce 2016 objevily tyto zajímavé úlovky …

Jméno Druh ulovené 
ryby

Délka 
v cm

Váha 
v kg Revír poznánmky

Šindar Robert sumec 178 44,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Galoda Drahoslav kapr 88 14,80 421 090 Vltava 20 úlovek vrácen vodě

Galoda Drahoslav kapr 87 14,00 421 090 Vltava 20 úlovek vrácen vodě

Galoda Drahoslav kapr 84 12,50 421 090 Vltava 20 úlovek vrácen vodě

Galoda Drahoslav kapr 84 12,50 421 090 Vltava 20 úlovek vrácen vodě

Tvrdík Jan kapr 84 12,50 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Vystrčil Rudolf kapr 82 12,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Galoda Drahoslav kapr 78 11,50 421 090 Vltava 20 úlovek vrácen vodě

Stach Ondřej kapr 81 10,70 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Knop Tomáš štika 91 10,40 431 059 Teplá 2

Rádl Karel štika 108 10,30 431011/02 Chodovský potok 1, Vojkův rybník

Šindar Josef kapr 83 10,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Stach Ondřej kapr 80 9,20 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Rosenkranz Miroslav kapr 73 9,00 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Hoch Vladimír štika 106 8,50 431011/01 Chodovský potok 1, Novorolský rybník

Havlíček Daniel štika 98 7,50 433 011 Chodovský potok 3, Tatrovice

Krix Petr candát 85 7,30 431 200 Odrava 1, ÚN Jesenice

Holub Robert kapr 79 7,10 481 501 Vltava 16-19, ÚN Orlík

Havlíček Daniel candát 84 6,20 431012/01 Chodovský potok 2, RN Vřesová

Červík Miroslav štika 90 5,50 431 037 Ohře 16

Prišťák Josef bolen 80 5,50 431012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Obešlo František štika 92 5,50 431 039 Ohře 18

Galoda Drahoslav tloušť 58 4,50 421 090 Vltava 20 úlovek vrácen vodě

Beňo Jaroslav parma 68 3,00 431 035 Ohře 14

Kubánek Rudolf úhoř 89 1,50 431011/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Havlíček Daniel okoun 49 1,50 433 011 Chodovský potok 3, Tatrovice

Sumec z revíru 431 012 / PR 02  Bílá voda
• 178 cm, 44 kg  / Šťastný rybář - Robert Šindar

Štika z  revíru 431 011 / PR 01 Novorolský rybník
• 106 cm, 8,5 kg  / Šťastný rybář - Vladimír Hoch
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ČRS MO Božičany - Závody v lovu ryb na udici 2016.
V sobotu  11.6.2016 se na Vojkově rybníce -revír 431011 PR02 konaly závody v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let.). 
V historii MO to byl již 39 ročník závodů v LRU (lovu ryb na udici).

Závod se uskutečnil za rybářsky příznivého počasí pod mrakem s občasným drobným deštíkem.
Byl odstartován v 6:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 38 rybářů. 
Do 11-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo sloveno celkem 217 ks ryb o celkové délce 5 602 cm. 

Jaké druhy ryb se chytaly ?
Na háčcích uvízlo: 50 kaprů, 94 plotic, 37 cejnů, 11 okounů, a 25 ks ostatních druhů ryb.

Mezi prvních deset nejúspěšnějších rybářů se probojovalo:

Největším úlovkem byl úhoř, který měřil 62 cm a úspěšným lovcem byl Milan Holubec
Všichni, kteří se umístili do 10 místa si odnesli  ceny, které do soutěže věnovali: ČRS MO Božičany, LESOTECH – Jaroslav 
Čech-Karlovy Vary, Rybářské potřeby - Jiří Králíček Mezirolí, Pekosa Chodov s.r.o. a další
Ceny vítězům předali předseda MO Ing.Ernest Ješík a hospodář MO Václav Šnajdr

Petru zdar - Ing. Jaroslav Šimek (jednatel MO)

Pořadí Jméno Počet bodů (cm) Počet ulovených ryb

1. Milan Horálek 630 20

2. Milan Holubec 508 14

3. Petr Sütto 497 30

4. Roman Vican 467 19

5. Jan Kopčo 330 13

6. Jiří Klein 275 15

7. Jiří Králíček 265 7

8. Václav Sochor 248 12

9. Václav Badura 243 11

10. Pavel Puškáš 218 11
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POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LOVU RYB NA UDICI.
Závody v lovu ryb na udici se budou v roce 2017 konat v sobotu 10 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 2017

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
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 Jak již bývá zvykem, i v letošním ročníku vám chci na strán-
kách našeho rybářského časopisu přiblížit činnost našich nej-
menších rybářů. Podíváme se na společné  úspěchy a nesmíme 
zapomenout ani na týdenní pobyt na Velkém rybníku.
 Každé jaro, když roztají poslední zbytky sněhu, je plné oče-
kávání. Začínáme chodit k vodě a pokaždé doufáme ve velké 
úlovky. Opět jsme chodili chytat na Bahňák v Chodově, ale ne-
zapomněli jsme ani požární nádrž ve Chranišově. V praxi jsme si 
ukazovali to, co jsme se v zimě naučili v DDM Bludiště, ať to bylo 
vázání háčků a nebo určování ryb.
 Stejně jako každý rok byl zakončen závody v Chodově a ná-
sledně v Chranišově. V areálu Spartak Chodov se závody konaly 
12. 6. 2016 za ne moc příjemného počasí, celé dopoledne mám 
téměř propršelo, ale sešlo se spousta dětí a chytli se opravdu 
krásné úlovky.

1. místo Daniel Kovačík 477 bodů
2. místo Jakub Krieger 247 bodů
3. místo Vendelín Jindra 128 bodů

Na požární nádrži v Chranišově se závody konaly 25. 6. 2016. 
Vyšlo nám nádherné počasí a zúčastnilo se celkem 19 dětí. 
Nepřišly si zachytat jen místní děti, ale také děti z Chodova 
a Nového Sedla.

1. místo Tadeáš Čabala 701 bodů
2. místo Rostislav Kopčo 454 bodů
3. místo Jakub Krieger 422 bodů

Na podzim se jako vždy konaly závody v areálu Spartak Chodov. 
21. 9. 2016 se sešlo spousta závodníků, mezi kterými nechyběli 
ani nováčci z rybářského kroužku.

1. místo Marek Radovan 91 bodů
2. místo Jakub Krieger 77 bodů
3. místo Michal Koleniak 64 bodů

Jako vždy nikdo neodešel s prázdnou. Děti byly odměněny jak 
věcnými cenami, tak i sladkostmi. 
 A jak bylo na Velasu? Naprosto úžasně. Tentokrát jsme jeli 
v prvním prázdninovém týdnu. Počasí bylo příjemné, svítilo 
sluníčko, jen ten vítr, který tam foukal kolikrát i celou noc byl 
otravný. Čistá voda bez sinic se odrazila ne jen v aktivitách, ale i 
v našich úlovcích. Chytilo se několik kaprů, cejnů, plotic, ale ne-
chyběli ani štiky. Ve volných chvílích jsme chodili na zmrzlinu 
a nebo se koupali, samozřejmě nechyběli ani míčové hry. Děti 
měly i celotýdenní hru, pravidla byla jednoduchá, kdo nachytá 
nejvíc ryb, vyhrává. A tak děti neodjely jen s pěknými vzpomín-
kami, ale i s drobnými cenami. 
 Celý rok byl náročný, pro někoho úspěšný a pro někoho ne, 
přesto se nevzdáváme.  Přes zimu vyladíme náčiní a na jaře vy-
razíme opět k vodě.   Snad bude následující rok alespoň stejně 
úspěšný, jako ten poslední, ale stejně budeme doufat v lepší.
.

Vedoucí kroužku Hana Pejšková

Z činnosti kroužku mládeže ČRS MO Božičany v roce 2016.
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Dny otevřených dveří v hospodářském středisku MO.
Ke konci školního roku proběhly v hospodářském středisku 
na Kaskádě dny otevřených dveří pro žáky z  MŠ Nová Role,  
ZŠ Nová Role, ZŠ Vančurova Stará Role a  ZŠ a MŠ Božičany.                      
Při příchodu, děti předaly rybářům výkresy s rybářskou té-
matikou, prohlédly si areál kaskády a  při svačince z  voňa-
vých buřtíků  určovaly druhy ryb. Po  občerstvení děti ma-
lovaly  křídou, na  asfaltový dvůr, různé vodní živočichy. 
Následovalo, dětmi velice oblíbené, chytání ryb. Chytalo se 
na chovném rybníce, formou chyť - vyfoť a pusť. S manipula-
ci s prutem,  navlékáním  nástrah a  nahazováním  pomáhali 
přítomní rybáři . Děti byly poučeny jak se chovat  u vody, ale 

po prvních úlovcích vzala všechna ponaučení za své. Děti ale 
i dospělí byli  tak nadšení a unešení chytáním, že se jim ne-
chtělo od rybářů odejít a už se těší na další návštěvu.  
Chtěl bych poděkovat rybářům,  kteří tuto akci pomáhali 
zajistit. Jsou to pánové - Ladislav Lexa - „buřtový strejda“, 
Zdeněk Tráva - „servismen“ a  dále Milan Bláha, Petr Šmejkal, 
Jaroslav Pejšek, Radek Häuser, Michal Helcl.
V  rámci těchto dnů navštívilo naše HS celkem 127 dětí 
a 12 dospělých.

Josef Brabenec - člen výboru MO

 „Stálé téma - vyplňování povolenek“.
Při lednové kontrole vrácených povolenek k rybolovu a vyplně-
ných/nevyplněných sumářů jsme se rozhodli opět  zařadit do le-
tošního Hastrmana loňský návod jak zapisovat záznamy v povo-
lence a sumáři:
 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 řádně 
vyplněnou povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti té orga-
nizaci, která ji vydala - u celoroční povolenky je to tedy nejpozději 
do 15. ledna. Nepovede-li se vám to, tak jste v následujícím roce bez 
povolenky a nebo s povolenkou, ale to až po zaplacení mimořád-
ného 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 datum 

a číslo revíru na kterém jste. V případě ulovení ušlechtilé ryby 
(bolen,candát,kapr,sumec,štika) a nebo ryby lososovité ji 
ihned po zdolání  zapište včetně  míry  do úlovkového lístku. 
U tohoto druhu ryb se nikdy nemůže stát, že budete mít v jed-
nom 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 názvem 
uvedeným proloženě a v případě, že má revír podrevíry i 
číslem podrevíru ve vedlejším sloupci. Například úlovky ulo-
vené v „Novorolském koupališti“ budou v sumáři uvedeny v jed-
nom řádku pod revírem:

431 011  Chodovský potok 1 PR 01

Dále bude v tomto řádku uveden počet a váha jednotlivých dru-
hů 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!!! 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 je-
jich celková váha. Váhy ryb je nutno zaokrouhlit na jedno de-
setinné 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 a 10

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
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Fotogalerie 2016
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Změny v soupisu rybářských revírů v roce 2017.

Tatrovice - oprava vypouštěcího zařízení v roce 2017

Na co by jste si měli dát v roce 2017 pozor pokud se vám nechce číst aktualizovaný rybářský řád: 

•  Na Velkém rybníku (revír Dalovický potok 2 - 431 008 PR01) a Březovské přehradě (revír Teplá 2 - 431 059) je stanovena 
„horní míra kapra obecného“ (Cyprinus carpio) na 70 cm (K 70).

• Okoun je hájený jako ostatní dravci a to do 15.června.

•  „NONSTOP“ rybolov je pro rok 2017 a 2018 schválen na revírech: ÚN Skalka 431040 Ohře 19 a   ÚN Hracholusky 
431028 - Mže 4 v období od 16. 6. do 31. 8.  v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. 
ČRS Zpč. ÚS Plzeň doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmín-
ky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení: 
 a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím svět-
lem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do 
oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba pro-
vádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději 
před zápisem nového data proškrtnout.

• Platí denní doby lovu podle středoevropského času 
• Na všech revírech Západočeského územního svazu nadále platí lovná míra kapra 40cm.
• Lovná míra lipana podhorního je stanovena na 40cm.
• Na všech revírech, kde není povoleno zavážení nástrah je zakázáno i používání zavážecí loďky.
•  Vzhledem ke snižujícímu se množství tzv.bílé ryby ve sportovních revírech a to i z důvodu, že ji někteří rybáři i přes povin-

nost zapsat počet a hmotnost ulovených kůsu při odchodu od vody do úlovkového listu nezapisují, doporučujeme našim 
členům následující postup. Při ulovení plotice, perlína, cejna a pod. zapište v případě, že si rybu rozhodnete ponechat, 
druh ulovené ryby do přehledu o docházce (stejně tak jako rybu ušlechtilou) hned ulovení s tím, že celkový počet ryb to-
hoto druhu a váhu doplníte až při odchodu od vody

Vodní nádrž Tatrovice byla vybudována v letech 1966 až 1969 v údolí Tatrovického potoka. Rozkládá se v nadmořské výšce 
595 metrů na ploše 22 hektarů a zadržuje vodu o objemu 1,77 milionů metrů krychlových. V nejhlubším místě dosahuje voda 
25 metrů. Nádrž slouží především jako zásobárna technologické vody pro zpracovatelskou část Sokolovské uhelné ve Vřeso-
vé. Kromě toho je přehrada využívána i jako přírodní koupaliště.
V  roce 2017 bude vlastník vodní nádrže Tatrovice - Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. provádět plánovanou opravu 
poškozeného vypouštěcího zařízení. Pro provedení opravy bude nezbytné úplné vypuštění přehrady. Vypouštění bude za-
hájeno po zachycení vod z jarního tání na jaře roku 2017.  Předpokládaný termín počátku vypouštění je březen a dalším před-
pokladem je úplné vypuštění přehrady a zahájení stavebních prací v červnu.
Hlavní opravy se budou provádět na spodní výpusti, kde bude vyměněna uzavírací armatura včetně stávajícího potrubí. Dále 
se opraví bezpečnostní přeliv. Práce také proběhnou na vtoku do spodní výpusti a vypuštění nádrže se využije také k tomu, 
aby byly odstraněny sedimenty ze dna nádrže.
Vzhledem k tomu, že zásoba vody v Tatrovické přehradě je velmi důležitá pro technologický provoz Sokolovské uhelné a.s., 
je záměrem stavební práce co nejrychleji ukončit a přehradu opět napustit. Optimistický předpoklad  je podzim 2017 a méně 
optimistický jaro 2018.
Celkové náklady na opravu výpustního objektu Tatrovické nádrže by měly dosáhnout zhruba 18 milionů korun a budou plně 
hrazeny z vlastních prostředků Sokolovské uhelné.
Co se týče rybí obsádky v přehradě, bude velice nelehký úkol tu stávající slovit. Nejspíše se to zcela nepovede, neboť přehra-
da nemá klasické loviště, kam by se dala ryba s vodou stáhnout. 
Nebude tady možné stanovit jakýsi termín výlovu přehrady a provést výlov jak bývá zvykem u rybníků. Jak již bylo zmíněno, 
v březnu  bude zahájeno vypouštění přehrady a do doby snížení hladiny  na limit, který umožňuje provoz turbíny bude tato 
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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.

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

v provozu. V nátoku do turbíny, v česlech je díra cca 40/50 cm a tak část rybí obsádky skončí na lopatkách turbíny. Po ukonče-
ní provozu turbíny bude přehrada vypouštěna obtokem mimo turbínu do koryta potoku pod hrází přehrady a tady asi bude 
jediná možnost jak se dostat k rybí obsádce. Až tento stav nastane budeme se snažit zachytit ryby v korytě potoku a slovit je.
Ryby, které se podaří slovit, budou vysazeny do sportovních vod MO Božičany.
A jak to bude se zarybněním po znovu napuštění přehrady?
Bude to opět pstruhový revír a zarybňovat se bude pouze lososovitými rybami. Zarybnění po provedené opravě a napuštění 
přehrady je plánováno na jaro 2018 a bude provedeno v rozsahu cca 300 kg pstruha duhového. Další druhy ryb, které budou 
do nádrže vysazovány jsou pstruh obecný a siven americký.
Nic z tohoto popsaného nelze brát jako dogma. Je to prozatím pouze plán a vše se bude řešit operativně  podle vývoje kon-
krétních podmínek, které při spouštění a opravě přehrady nastanou, s cílem stávající rybí obsádce co nejméně ublížit a pře-
místit ji do sportovních vod naší  MO. Dalším a důležitějším krokem bude zajistit, aby toto překrásné krajinné místo na zemi, 
kterým Tatrovická přehrada a její okolí je, bylo  zachováno i jako rybářský revír pro další generace  sportovních rybářů.
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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 2017 (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
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Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany 
v roce 2017.

Adresa MO Český rybářský svaz MO Božičany, Božičany 96, 362 26 Božičany z.s.

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 2017

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 7.12. a 14.12. 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 do „Schránek na povolenky“ umístěných u vstupu do HS Kaskáda v Nové Roli a u dveří kanceláře v Božičanech.

Využít můžete i prodejnu Rybářských potřeb 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.

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



A jako obvykle na tomto místě vyjadřujeme naše poděkování  přátelům rybářského sportu za jejich spolupráci, 
hmotnou i finanční pomoc, kterou v roce 2015 věnovali naší místní organizaci Českého rybářského svazu a při-
spěli 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., Autodoprava Mi-
lan Mališ Chranišov, Martin Drechsler -Zemní práce - doprava Chranišov, LESOTECH – Jaroslav Čech, THUN 1794 a.s., 
Doupovské uzeniny Josef Pelant, Vladislav Pilný -klempířství a pokrývačství Božičany, Ing.Tomáš Brabenec, Pokrývač-
ství-klempířství Petr Šíp Stará Chodovská, Rybářské potřeby – Rybáře Jiří Kučera  Karlovy Vary,  Martina Vlčková - Cho-
dov, KLIMA GROUP s.r.o. Karlovy Vary,  LIAZ Vintířov k.s., 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, Chotes Chodov s r.o., Výroba a dekorace Porcelánu p.Volný 
Chodov, LB a.s. Mezirolí – Josef Lexa, Zahradnictví p. Peřina Chodov,  Bohuslav Žďárský – Elektropráce Chodov, SPARTA 
Chodov – p.Plaček, Autodoprava pan Nosek, Kosmetika „Šárka“ Chodov – Šárka Hošťálková, Kosmetika Lucie Dzúrová 
- Chodov, 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 Patriku Pizingerovi
 Starostovi obce Vintířov – panu Jiřímu Ošeckému

Poděkování

V případě, že zjistíte,  že se u vody děje něco v rozporu s rybářským 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

a nebo na členy dobrovolné RS naší MO:

1. Bryndač Stanislav 606 266 688

2. Červík Miroslav 724 801 651

3. Ješík Alexandr 732 610 154

4. Krieglstein Jiří 737 538 873

5. Krieglstein Václav 604 680 032

6. Kunc Jaroslav 604 548 740

7. Obdržálek Jiří 723 456 585

8. Pejšková Hana 605 301 312

9. Mokrý Mario 737 969 254

10. Šnajdr Václav 606 333 810

11. Veselý Radek 725 079 265


