
24. vydání časopisu Hastrman

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2018

!!! DŮLEŽITÉ !!!
Úlovek lína obecného (Tinca tinca) 

je na mimopstruhových 
i pstruhových rybářských revírech 

omezen na 4 kusy denně.

V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, 
kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována 

ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018  následující denní doby lovu ryb 
na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
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Rok 2017 v ČRS MO Božičany.
Leden:
•  Nejdůležitější událostí měsíce ledna bylo provedení zemních 

prací v rámci budování dalšího z chovných rybníků, který dostal 
název „Zašívák“ a stal se tak posledním z nově vybudované tro-
jice rybníků v hospodářském středisku MO v Nové Roli. Doplnil 
tak sestavu rybníků „Pepíček“ a „Pod Lesem“. Tento rybník by 
nevznikl bez pomoci našich sponzorů Milana Mališe - Autodo-
prava a Martina Drechslera - Zemní práce.

Únor:
•  Byla přijata naše žádost o dotaci z Programu Rybářství na po-

řízení vybavení hospodářského střediska v rámci které jsme se 
rozhodli pořídit:

 6 ks laminátových kádí
 1 ks větrného rozmrazovače
 1 ks závěsný lodní elektromotor
 1 ks kalového čerpadla
 1 ks elektrocentrály
 1 ks štěpkovače - jako přídavného zařízení za traktor
 2 ks křovinořezů
 1 sadu dluží do požeráku rybníku Nad Cestou.
  Na pořízení zařízení je z tohoto programu poskytována dotace 

ve výši 50 % z pořizovací ceny.
•  Na  základě upozornění z  ÚS na  povinnost zajistit provádění 

Technicko bezpečnostního dohledu  na jednotlivých rybnících 
ve vlastnictví MO byl ustanoven zástupce a osoba odpovědná 
za provádění TBD - Jiří Krieglstein.

Březen:
•  Byly provedeny a dokončeny opravy na rybníku Komora, kde 

byly osazeny troje schody a zpevněno okolí kolem vtokové na-
pájecí trubky z rybníku a Nad Cestou a ze dvora HS.

•  Vyřezány byly dřeviny na březích rybníku Vodojem.
•  Na březích rybníků Zahrádkář 1 a Pařezák byly vykáceny suché 

stromy celkem 4 ks. Na  uvedených pracích okolo rybníků se 
podíleli zejména tito naši členové: Jan Pelech, Jaroslav Pejšek, 
Radek Häuser, Josef Brabenec, Jiří Rešetár, Petr Šmejkal, Martin 
Rešetár, Stanislav Bryndáč, Jaroslav Šajtoš a Václav Šnajdr.

•   Z Blatenské ryby s.r.o.  byla dovezena ryba kapr K3 cca 1,5 kg/
ks - 1.100 kg a vysazena byla do rybníků Komora, Nad Cestou, 
Borovice a Pařezák.

• V sobotu 25.března byl sloven rybník Sluneční.
•   26. března se v sále kulturního domu KASS v Chodově konala 

Členská schůze MO a schválila toto usnesení:

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

členské schůze.
 b)  účetní uzávěrku za rok 2016.
 c)  rozpočet MO pro rok 2017.

 d)  zrušení platby mimořádného členského příspěvku ve  výši 
100,-Kč / dospělého člena pro rok 2018 na  splátku půjčky 
od ÚS Plzeň na koupi rybníku Bahňák.

 e)  zrušení slevy pro dospělé ženy na koupi územní roční MP po-
volenky ve výši 100,-Kč od roku 2018.

2. Členská schůze bere na vědomí :
 a)  zprávu dozorčí komise.
 
3. Členská schůze volí:
•  Delegáta územní konference: Ing.Ernesta Ješíka a jako náhrad-

níka Ing.Jaroslava Šimka

4. Členská navrhuje:
•  Delegáta republikového sněmu: Ing. Václava Rýdla  a jako ná-

hradníka Ing. Ernesta Ješíka

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

a usilovat o získání dotací na činnost MO v období let 2016 
- 2020.

 b)  Zajistit formou koupě, případně pronájmu pozemky slou-
žící jako přístupové cesty nebo pozemky v  bezprostřední 
blízkosti chovných nebo sportovních rybníků potřebné pro 
jejich účelné užívání.Totéž se týká i pozemků na nichž se ryb-
níky obhospodařované MO nacházejí.

 c)  Dále jednat se stávajícími nájemci pozemků pod zahrádkami 
u rybníku Bahňák na p.p.č. 2253/1 v k.ú. Dolní Chodov a v pří-
padě jejich zájmu prodej realizovat za cenu dle „Znalecké-
ho posudku“ a nákladů spojených s prodejem pozemků, tj. 
zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu, kup-
ní smlouvy a dalších podkladů nezbytných k prodeji, dle le-
gislativy platné v době prodeje.   

 d)  presentovat na  jednáních s  územním svazem a  na  jedná-
ní územní konference  návrhy na změnu zapisování úlovků 
„bílé ryby“ do  záznamu o  úlovcích a  zavedení horní lovné 
míry kapra 70 cm na revíru 431012 PR02.

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

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

 b)  Zapisovat do povolenky - do záznamu o docházce - úlovek 
tzv. „bílé ryby“ způsobem dále uvedeným. Při ulovení ploti-
ce, perlína, cejna, okouna a pod. zapište v případě, že si rybu 
rozhodnete ponechat, druh ulovené ryby do přehledu o do-
cházce (stejně tak jako rybu ušlechtilou) ihned po  ulovení 
s tím, že celkový počet ryb tohoto druhu a váhu doplníte až 
při odchodu od vody. 
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 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 vý-

dejem 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:
•   Byla započata jednání o převzetí majetku MO Nejdek a před-

seda MO Nejdek pan Ing. Vladimír Benda předal k projednání 
návrh smlouvy o převzetí HS Nejdek.

Květen:
•  V neděli 21.5. proběhl výlov vypouštěné Tatrovické přehrady. 

Výlovek byl takový to:
 -  ani jeden pstruh, ani siven nejspíše šli s vodou do Tatrovického 

potoku
 - 4 kapři, ale kapitální - měly cca 10 až 15 kg/ks
 - štiky kolem 1 metru cca 10 ks a další menší štíhlata - 65 ks
 - marény cca kolem 40 cm - 32 ks
 - líni 50 až 60 cm - 78 ks
 - perlíni a plotice okolo 30 až 35 cm - 120 kg
 - cejn velký 60-70 cm - 18 ks 
 -  tisíce okounů několik kusů kolem 35 - 40 cm a  ostatní 

 kolem 10 - 15 cm 
Bohužel marény nevydržely převoz, padly. Vše co přežilo se vysa-
dilo do našich sportovních revírů Chodovský potok 1 a Chodovský 
potok 2. . . . . .nadřeli jsme se jako koně. . . . . .

  Při výlovu nám významně pomohla zapůjčením techniky 
i osobním nasazením firma STAV ELEKTRO.

•  Na schůzi výboru dne 25. května výbor pověřil předsedu a jed-
natele MO podpisem Smlouvy o převodu majetku z MO Nejdek 
na MO Božičany a o následné zajištění všech ostatních náleži-
tosti převodu a vkladu do KN.

Červen:
•  Byla dokončena výstavba bezbariérového lovného místa pro 

vozíčkáře na Vojkově rybníce.
•  Probíhaly práce na údržbě HS - sekání hrází chovných rybníků, 

zhotoveny byly nové omítky na objektech HS, a naplánováno 
bylo provedení zastřešení mezi objektem skladu a objektem se 
společenskou místností.

•  Posekána byla hráz Vojkova rybníku.
•  Na rybníku Komora padlo z důvodu vysokých teplot cca 30 ks 

kapra.
•  1.6. proběhly na  Spartaku a 24.6. v Chranišově závody v lovu 

ryb na udici pro děti. 
•  Závod v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16 - 18 let.) se 

konal v sobotu 10.6.2017 na Vojkově rybníce - revír 431011 
PR02. V  historii MO to byl již 40. ročník závodů v  lovu ryb 
na udici.

•  Dne 30. června 2017 podepsali zástupci organizací Nejdek a Bo-
žičany Dohodu o převodu majetku a tímto dnem převzala naše 
MO do správy sádky v Nejdku Bernově.

Červenec - Srpen:
•  V  rámci dnů otevřených dveří  v  HS MO Božičany  v  červnu 

a v červenci navštívilo hospodářské středisko 112 dětí. Starali se 
o ně Josef Brabenec, Zdeněk Tráva, Ladislav Lexa, Petr Šmejkal, 
Milan Bláha, Ing.Ernest Ješík, Radek Häuser. 

•  Od prvního  do sedmého července se konal  Dětský letní rybář-
ský tábor  na Velkém Rybníce  pod vedením Jaroslava a Hanky 
Pejškových.

•  V neděli 16.7. proběhl zkušební odlov na rybníku Nad Cestou. 
Zúčastnili se členové výboru a hospodářského sboru. 

•  Na  sádkách Nejdku byla posekáná tráva, byl navezen odval, 
vyčištěno bylo koryto protékajícího potoku a  začaly se čistit 
jednotlivé nádrže sádek. Vzhledem k velkému rozsahu zane-
sení bahnem bylo po dohodě provedeno vyčištění dodavatel-
sky.  Byla vymalovaná celá klubovna v objektu.Provedena byla 
oprava hrází sádek. Na objektu garáží byla natřena fasáda boční 
stěny a  namalován znak MO ČRS Božičany.

•  Byly dokončeny zemní práce u rybníku Zašívák dle zpracova-
ného projektu  a rybník byl zaražen. Dále byly osazeny schody 
a zhotovena rýha pro přítok vody.

•  Stav Elektro nám pomohlo zapůjčením bagru k úpravám ryb-
níku Pod Lesem, dále byly dovezeny 3 fůry lomového kamene 
z akce rekonstrukce přehrady Tatrovice na zpevnění hráze.

•  V HS byly dokončeny  patky sloupů jako základ pro prodlouže-
ní přístřešku objektu skladu směrem k betonové sádce, který 

Čestný odznak II.stupně
stříbrný

Mario Mokrý

Daniel Pechoušek

Čestný odznak III.stupně
bronzový

Radek Veselý

Hana Pejšková

Petr Picek

Ocenění
za významnou pomoc

Ladislav Lexa 

Martina Vlčková

Jiří Rešetár

Dlouholeté členství Ladislav Štěpánek

Josef Tobiáš

Zdeněk Tráva

Jiří Minařík

Evžen Kozincev 
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vytvoří zázemí pro vánoční prodej ryb. 
•  Byl dokončen sklad mezi objekty HS (skladu - šatny - kanceláře)  

a  objektu se společenskou místností.

Září:
•  Dne 23.9. proběhla  brigáda v areálu sádek Bernov v rámci které 

bylo provedeno  vybetonování sádek , posekání trávy a další.
•  V  tomto měsíci se konaly dětské závody v  lovu ryb na  udici 

17. září v Chodově na Spartaku a dále  23. září v Chranišově.

Říjen:
•  Výlovy chovných rybníků byly zahájeny výlovem rybníku Vo-

dojem a  ten byl úspěšný co do  počtu i  váhy slovených ryb. 
Ve  stejném duchu pak pokračovaly i  výlovy dalších rybníků 
a dosáhli jsme prozatím nejlepšího výsledku  co se týče platby 
za zarybnění od ÚS Plzeň a to celkem 992.361,-Kč .

•  Na sobotu 21.10. od 9:00 hod. jsme pozvali na výlov rybníku 
Nad Cestou veřejnost a sponzory naší MO. Ve výlovku byl i  již 
17-ti letý sumec Václav, u kterého jsme vážením a měřením zjis-
tili tyto hodnoty - měřil = 170 cm a vážil = 40 kg. U míry je to 
o centimetr méně než v loni, což by mohlo být způsobeno i ne-
přesností měření, které je u délky docela obtížné  a u váhy o je-
den kilogram více.

Z podzimních výlovů bylo do sportovních revírů vysazeno:

Listopad:

•  Z výlovů bylo pro jarní zarybnění chovných rybníků zakomoro-
váno 3300kg kapra, 200kg amura a 100kg lína v rybnících Ko-
mora, Borovice, Pod Lesem, Sluneční a Zahrádkář 2.

•  O víkendu 17. až 19. listopadu byl postaven přístřešek prodlu-
žující hospodářský objekt (sklad) směrem k  betonové sádce, 
sponzorsky od  dodavatele Žďárský bylo zhotoveno vnitřní 
osvětlení a s pomocí pana Jiřího Kučery i osvětlení venkovní. 

•  Část kaprů z výlovů skončila v „Tombole“ již tradiční rybářské 
zábavy „Dolovná“, která se konala v pátek 24.listopadu v Cho-
dově v kulturním domě KASS. K tanci a poslechu hrála kapela 
KV BAND

Prosinec:
•  Probíhal vánoční prodej ryb  a v  letošním roce to bylo mimo 

hospodářského střediska v Nové Roli i na sádkách v Nejdku - 
Bernově a  dále také proběhly jednodenní prodeje v  Dolním 
Rychnově  a prodej při vánoční trzích v Chodově.  V prodeji byl 
kapr, amur, štika, sumec. 

•  Prodalo se celkem 5.170 kg ryb. z toho na sádkách v Nejdku Ber-
nově 750 kg.

 
Za vším co se nám v roce 2017 při výstavbě, údržbě a opra-
vách rybníků a  hospodářských středisek v Nové Roli  a nově 
i v Nejdku Bernově  povedlo,  je obětavost a spousta odpra-
covaných hodin členů hospodářského sboru naší organizace 
ve složení: Václav Šnajdr, Radovan Křiklava, Josef Brabenec, 
Stanislav Bryndáč, Josef Urbánek, Petr Šmejkal, Jan Pelech, 
Jiří Rešetár, Martin Rešetár, Karel Smajlík Nechutný, Michal 
Helcl, Radek Häuser a řady dalších členů naší MO....

Stav členské základny ke konci  roku 2017 byl takový to:

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

ČRS MO 
Božičany 

2016
Dospělí Mládež Dítě Celkem

Muž 893 25 111 1.029

Žena 42 2 8 52

Celkem 935 27 119 1.081

ZTP 24 24

„Chodovský potok 2“: 

Kapr 4.940 ks 6.778 kg

Lín 635 ks 166 kg

Amur 765 ks 598 kg

Násada štika 158 ks 64 kg

Candát roční 11 ks 16 kg

Bílá ryba 1.600 ks 171 kg

„Chodovský potok 1“: 

Kapr 8.802 ks 9.835 kg

Lín 1.360 ks 359 kg

Amur 351 ks 349 kg

Štika roční 132 ks 76 kg

Candát násada 168 ks 22 kg

„Nejdecké nádrže“: 

Lín 79 ks 24 kg

Kapr 355 ks 417 kg

„Rolava 1B“ a „Rolava 2“: 

Pstruh potoční 1.305 ks cca po 20 cm



5

Ze sumářů našich členů z roku 2017.

V úlovkových lístcích našich členů se v roce 2017 objevily tyto zajímavé úlovky …

Jméno Druh ulovené 
ryby

Délka 
v cm

Váha 
v kg Revír poznánmky

Čepila Kamil sumec 162 26,00 431 040 Ohře 19, ÚN Skalka

Šindar Robert sumec 130 16,50 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Šindar Josef kapr 82 11,70 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Šindar Josef kapr 92 11,20 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Šindar Robert kapr 80 11,00 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Košťál Vladimír amur 88 10,00 431 059 Teplá 2

Vystrčil Rudolf kapr 79 9,00 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Vystrčil Rudolf kapr 79 8,30 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Šindar Josef kapr 80 7,00 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Šindar Josef kapr 78 6,00 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž úlovek vrácen vodě

Červenka Karel candát 81 5,50 431 011/01 Chodovský potok 1, Novorolský rybník

Ješík Alexander štika 83 5,00 431 012/04 Chodovský potok 2, Bahňák

Mokrý František pstruh duhový 67 4,20 233 005 Teplá 3

Mokrý František pstruh duhový 63 3,70 233 005 Teplá 3

Smrž Ondřej pstruh duhový 64 3,40 433 068 Ohře 12P

Smrž Ondřej pstruh duhový 64 3,20 433 068 Ohře 12P

Fischer Helmut pstruh duhový 64 3,00 433 068 Ohře 12P

Rumlena Miloslav lín 58 3,00 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Rumlena Miloslav lín 56 3,00 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Rumlena Miloslav lín 55 3,00 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Rumlena Miloslav lín 55 3,00 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Kubíček Zdeněk lín 52 2,20 431 034/09 Ohře 13A, Pod Sedlecem

Hruška Martin lín 53 2,10 431 011/01 Chodovský potok 1, Novorolský rybník

Hruška Martin okoun 42 1,10 431 012/02 Chodovský potok 2, Smolnická nádrž

Chrástek Petr cejn 79 nevážen 431 059 Teplá 2 úlovek vrácen vodě

Alexandr Ješík
Štika délka 83 cm, váha 4,8 kg,
uloveno na rybníku  Bahňák

Jiří Pidrman
Sumec délka 208 cm, váha 60 kg, uloven na Hracholuské přehradě. 

Doba zdolávání 3,5 hod. - ryba vrácena vodě.
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„Chodovský potok 1“: Novorolský rybník

Kapr 1.422 ks 1.700 kg

Cejn 509 ks 155 kg

Štika 26 ks 50,4 kg

Okoun 13 ks 8,7 kg

Lín 8 ks 6,9 kg

Candát 12 ks 28,3 kg

Amur 7 ks 27,6 kg

Úhoř 31 ks 19,8 kg

Bolen 1 ks 1,2 kg

Ostatní 111 ks 34,8 kg

„Chodovský potok 2“: Bahňák

Kapr 373 ks 675 kg

Cejn 50 ks 15,9 kg

Štika 18 ks 36,3 kg

Okoun 27 ks 2 kg

Lín 14 ks 10,6 kg

Candát 19 ks 27,4 kg

Amur 7 ks 26,3 kg

Úhoř 4 ks 3,7 kg

Karas stříbrný 66 ks 22,3 kg

Ostatní 56 ks 4 kg

„Chodovský potok 1“: Vojkův rybník

Kapr 458 ks 840 kg

Cejn 104 ks 32,7 kg

Štika 6 ks 19,9 kg

Lín 15 ks 15 kg

Candát 6 ks 12,1 kg

Ostatní 47 ks 10,1 kg

„Chodovský potok 2“: Vřesová

Kapr 445 ks 884 kg

Cejn 20 ks 22,8 kg

Štika 10 ks 23,9 kg

Okoun 8 ks 2,7 kg

Lín 1 ks 3 kg

Candát 16 ks 45,3 kg

Ostatní 3 ks 3,5 kg

„Chodovský potok 2“: Bílá voda

Kapr 758 ks 1366 kg

Cejn 29 ks 21,9 kg

Štika 26 ks 47,4 kg

Okoun 9 ks 3 kg

Lín 16 ks 37 kg

Candát 3 ks 9,1 kg

Amur 3 ks 9,3 kg

Úhoř 3 ks 1,1 kg

Sumec 1 ks 16,5 kg

Ostatní 15 ks 1,2 kg

Úlovky našich členů v některých našich revírech.

Kamil Čepila 

Sumec délka 162 cm, váha 27 kg,
uloven na přehradě Skalka
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ČRS MO Božičany - Závody v lovu ryb na udici 2017.
Závod v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let.) se konal v sobotu  10.6.2017 na Vojkově rybníce - revír 431011 PR02. 
V historii MO to byl již 40. ročník závodů v LRU (lovu ryb na udici).

Bylo polojasné teplé počasí, jenž následovalo po cca hodinovém půlnočním dešti, který ukončil předchozí parný den.
Závod byl odstartován v 6:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 30 rybářů. 
Do 11-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo uloveno celkem 148 ks ryb o celkové délce 3.363 cm. 

Z vody bylo vytaženo:
80 plotic, 40 cejnů, 16 kaprů, 4 okouni, 2 líni, 2 úhoři a 4 ks ostatních druhů ryb.
Vítěz závodu postavil vítěznou strategii na lovu plotic - 16 ks a cejnů - 7 ks.

Mezi prvních deset nejúspěšnějších rybářů se probojovalo:

Největším úlovkem závodu byl úhoř, který měřil 55 cm a úspěšným lovcem byl Josef Perout.

Z jediné ženy zapsané do závodu se nakonec vyklubal Jaroslav Hrdlička, který skončil na 4 místě a i díky závadě na jeho vo-
zidle přišel o vyhlášení vítězů, ale ne o ceny, které mu byly předány dodatečně po skončení závodu.

Všichni, kteří se umístili do 10 místa si odnesli  ceny, které do soutěže věnovala Místní organizace ČRS Božičany. Mimo na-
porcovaného vepře byly mezi cenami i rybářské potřeby.

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. Pavel Puškáš 452 23

2. František Dohnal 430 14

3. Petr Bultas 423 21

4. Jaroslav Hrdlička 313 12

5. Václav Mach 276 10

6. Petr Sütto 255 20

7. Josef Perout 176 6

8. Václav Badura 145 8

9. Karel Ečer 133 6

10. Jiří Kroch 118 3
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POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LOVU RYB NA UDICI.
Závody v lovu ryb na udici se budou v roce 2018 konat v sobotu 2. 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 2018.

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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 Jako již tradičně, i letos máte možnost nahlédnout pod po-
kličku kroužku mladých rybářů a podívat se, co všechno se v mi-
nulém roce odehrálo a jakých závodů se naši prckové účastní.
 Schůzky se konaly každé pondělí v DDM Bludiště v Chodo-
vě. Po zvládnutí teorie a splnění náročného testu včetně pozná-
vání ryb se postupně schůzky změnily ve vycházky na lov ryb 
na Bahňák. V tomto období šlo zejména o to vyzkoušet si a pro-
hloubit teoretické vědomosti v praxi a zároveň získat základní 
etické návyky při lovu ryb. 
 První rybářské závody byly v areálu Spartaku Chodov 12. 6. 
2017. Závodu se zúčastnilo 15 dětí nejen z Chodova, ale i blízké-
ho okolí. I když bylo pod mrakem, tak nepršelo, ale rybám toto 
počasí velmi vyhovovalo, téměř všichni si sáhli na rybu.

1. místo Jindra Vendelín 212 bodů
2. místo Ploscá Jakub 197 bodů
3. místo Ploscá Lukáš 191 bodů

Další závody se pořádaly na požární nádrži v Chranišově, a ko-
naly se 24. 6. 2017. Tyto závody ukončily školní rok a zahájily letní 
prázdniny.

1. místo Michal Koleniak 328 bodů
2. místo Karolína Peterlová 285 bodů
3. místo Jakub Ploscá 281 bodů

 V loňském roce se děti účastnily opět pobytu  na Velkém 
Rybníce, který se hodně zamlouval hlavně nováčkům. Pobyt 
v  přírodě spojený s  chytáním ryb, vycházkami na  nedaleké 
lomy, kam jsme se chodili koupat, byl pro ně velký zážitek. Při 
lovu ryb jsme byli velice úspěšní, nejen že si děti sáhly na běžné 
ryby jako je třeba kapr, cejn, plotice a perlín, ale měli možnost vi-
dět i štiku, ježdíka a několik úhořů. Nechyběly ani míčové nebo 
stolní hry  a  když to nebralo, večerní procházky na  zmrzlinu. 
I když byl celý týden velice náročný, všichni jsme si ho parádně 
užili a těšíme se na další rok.

 Další závody otevíraly nový školní rok 2017/2018. Proběhly 
zase v areálu Spartak Chodov 17. 9. 2017 a nejúspěšnější byli:

1. místo Kopčová Hana 390 bodů
2. místo Ploscá Lukáš 97 bodů
3. místo Ploscá Jakub  75 bodů

 Jako vždy byl zajištěn pitný režim a na posilnění dobrá sva-
čina. Každé z  dětí bylo odměněno věcnou cenou a  na  cestu 
domu dostaly ještě sladkou dobrůtku.
 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 stej-
ně úspěšný, jako ten poslední, ale stejně budeme doufat v ještě 
lepší.

Vedoucí kroužku Hana Pejšková

Dětský rybářský kroužek v roce 2017.
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Fotogalerie 2017
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Změny v Rybářském řádu od 1. ledna 2018.
Dodatek k rybářskému řádu Bližší podmínky výkonu rybářského práva, § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb. jsou doplněny:

•  Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena: V souladu s ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., byla udělena výjimka ze záka-
zu stanoveného § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., k lovu mníka jednovousého a jelce jesena v Plzeňském (v. č. j. ŽP/111/11) a Karlo-
varském kraji (v. č. j. 4716/ZZ/10-6). Udělené výjimky mají platnost do 31. 12. 2020. S udělením výjimek vyplývá povinnost evidence 
ulovených jelců jesenů v Sumáři úlovků a docházek, ve kterém se bude zapisovat do sloupce č. 24.

• Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je na mimopstruhových i pstruhových rybářských revírech omezen na 4 kusy denně.

• VII. Chování při lovu Při lovu se zakazuje podsekávání ryb. 

Přehled revírů ČRS, na které byla povolena MZe vyjímka z denní doby lovu ryb.

ÚS Poř. 
číslo

Číslo 
revíru Název revíru Uživatel revíru Výměra 

v ha Vyjímka od - do

ÚS města Prahy 1 401 018 Vltava 6 ÚS městra Prahy 122 16.6. - 30.9. 2017 - 2019

2 401 022 Vltava 10 - 14, ÚN Slapy ÚS městra Prahy 1.000 16.6. - 30.9. 2017 - 2019

3 401 029 Labe 20 ÚS městra Prahy 48 16.6. - 30.9. 2017 - 2019

4 401 011 Sázava 5 ÚS městra Prahy 50 16.6. - 30.9. 2017 - 2019

Středočeský ÚS 1 411 503 Vltava 15, ÚN Kamýk Středočeský ÚS 160 16.6. - 30.9. 2017 - 2019

2 411 050 Labe 18 MO Brandýs nad Labem 80 16.6. - 30.9. 2017 - 2019

3 411 051 Labe 19 MO Čelákovice 50 16.6. - 30.9. 2017 - 2019

4 411 002 Berounka 4A MO Kladno 28 16.6. - 30.9. 2017 - 2019

Jihočeský ÚS 1 421 200 Vltava 30 - 32, ÚN Lipno Jihočeský ÚS 4.870 16.6. - 31.8. 2017 - 2019

2 421 073 Vltava 21-22, ÚN Hněvkovice Jihočeský ÚS 262 16.6. - 31.8. 2018 - 2019

Západočeský ÚS 1 431 028 Mže, 4, ÚN Hracholusky Západočeský ÚS 490 16.6. - 31.8. 2017 - 2019

2 431 048 Radbuza 3A, Velká Pinka Západočeský ÚS 30 16.6. - 31.8. 2017 - 2019

3 431 040 Ohře 19, ÚN Skalka Západočeský ÚS 340 16.6. - 31.8. 2017 - 2019

Severočeský ÚS 1 441 043 Ohře 9, ÚN Nechranice Severočeský ÚS 1.300 16.6. - 31.8. 2017 - 2019

2 441 051 Ploučnice 7, nádrž Metud Severočeský ÚS 7,6 16.6. - 31.8. 2017

Východočeský ÚS 1 451 030 Labe 27 Východočeský ÚS 395,5 16.6. - 30.9. 2018 - 2019

2 451 031 Labe 28 Východočeský ÚS 73,9 16.6. - 30.9. 2018 - 2019

3 451 034 Labe 31 Východočeský ÚS 320 16.6. - 30.9. 2018 - 2019

Moravskoslezský ÚS 1 471 200 Harta 1A Moravskoslezský ÚS 900 16.6. - 31.8. 2017 - 2019

2 471 084 Olše 3A (Větrov) Moravskoslezský ÚS 65 16.6. - 31.8. 2017 - 2019

3 471 131 Stonávka 2A Moravskoslezský ÚS 267 16.6. - 31.8. 2018 - 2019

4 471 048 Morava 17A Moravskoslezský ÚS 42 16.6. - 31.8. 2018 - 2019

Rada ČRS 1 481 501 Vltava 16 - 19, ÚN Orlík Rada ČRS 2.300
16.6. - 30.9. 2017
16.6. - 30.9.2018 - 2019

Celkem 23 13.201

Zpracoval: 16.6.2017, Ing. Ličko



12

„Vyplňování povolenek“.
I do letošního Hastrmana zařazujeme návod jak zapisovat záznamy 
v povolence a sumáři:

Záznam o docházce a přehled o úlovcích v průběhu roku peč-
livě 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, su-
mec, štika) a  nebo ryby lososovité ji ihned po  zdolání zapiš-
te i  s  mírou a  váhou do  úlovkového lístku. U  tohoto druhu ryb 
se nikdy nemůže stát, že budete mít v  jednom řádku zapsáno. 
U tohoto druhu ryb se nikdy nemůže stát, že budete mít v jed-
nom řádku zapsáno:

ale budete mít správně zapsáno:

u  ostatních druhů ryb můžete zapsat všechny ulovené ks 
do váhy 7 kg 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 jeden řá-
dek sumáře náleží jednomu revíru označenému v soupisu 
rybářských revírů 6-ti místným číslem a  názvem uvede-
ným proloženě a v případě, že má revír podrevíry i číslem 
podrevíru ve  vedlejším sloupci. Například úlovky ulovené 
v „Novorolském koupališti“ budou v sumáři uvedeny v jednom 
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 pou-
ze jednou a to na jediném řádku !!!

V sumáři musí být sečteny 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.
V sumáři musí být vyplněn křížový součet počtu úlovků a je-
jich 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.

Pro názornost uvádíme příklad správně vyplněného úlovkové-
ho lístku:

Vzorový příklad vyplnění úlovkového lístku.

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

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 – – – –
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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

Nově je možné zakoupit si státní rybářský lístek bez omezení platnosti: 1.000 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 úřadu po-
tvrzením 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...

Sumář úlovků           
              

  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 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 23,5 16 
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Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň z.s.
Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21

Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v roce 2018 (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 2018.

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

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

Úřední hodiny v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2018

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 6.12. a 13.12. od 15.45 do 18.00

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

Dospělí: 500 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

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 a dle potřeby i v Nejdku Bernově.

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 dětského rybářského kroužku

při DDM „BLUDIŠTĚ“ v Chodově pondělí od 15.00 hod.



A jako obvykle na tomto místě vyjadřujeme naše poděkování  přátelům rybářského sportu za jejich spolupráci, 
hmotnou i finanční pomoc, kterou v roce 2017 věnovali naší místní organizaci Českého rybářského svazu a přispě-
li tím na činnost kroužků rybářské  mládeže, organizací rybářských závodů, dalších společenských akcí a 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 
Milan 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, Stanislav Cinegr - autodoprava 
Meziroli, Ing. Tomáš Brabenec, Pokrývačství-klempířství Petr Šíp Stará Chodovská, Rybářské potřeby - Rybáře Jiří Kučera  
Karlovy Vary,  Martina Vlčková - Chodov, KLIMA GROUP s.r.o. Karlovy Vary, LIAZ Vintířov k.s.,  AMT Příbram s.r.o., Penzi-
on U SOTONů Stará Chodovská, LB a.s. Mezirolí – Josef Lexa,  Zahradnictví p. Peřina Chodov, SPARTA Chodov - p. Plaček, 
Autodoprava pan Nosek, LUCKY PLANET herna a bar - Michal Tkáč Chodov, ELEKTRO - Bohuslav Žďárský - Chodov, Q-EL 
PRO,s.r.o. - Nová Role…

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

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 (platí pouze do 31.3.2018)

a nebo na členy dobrovolné RS naší MO:

1. Bryndáč 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


