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Rok 2018 v ČRS MO Božičany.
Leden:
•  Od spadaných stromů byly vyčištěny pozemky za rybníkem

Poslední a částečně bylo zavezeno propadlé dno rybníku Pepíček.

Únor:
•  Byly objednány ryby na jarní zarybnění.
• V sobotu 17.2.2018 proběhla schůzka členů Rybářské stráže.
•  Proběhla schůzka hospodáře MO pana Šnajdra s panem Ing. 

Koutským, zástupcem firmy Šilhánek & syn a.s. - dodavatelem 
prací na rekultivaci skládky TSM Nová Role. Pro provedení rekul-
tivace firma potřebuje zeminu a naše MO nabídla poskytnutí ze-
miny za provedení zemních prací spojených s terénními úprava-
mi při stavbě nových rybníků a rozšiřování rybníků stávajících.

Březen:
• Probíhalo kácení stromů a řezání dřevin za rybníkem Poslední.
•  Byly zaraženy čtyři sádky v Bernově , upraveny nátokové trubky 

a sádky byly osazeny 10 000ks pstruha a 5 000ks sivena.
• Byl zakoupen Párty stan 5 x 8 m pro činnost kroužku dětí.
•  11. března se v sále kulturního domu KASS v Chodově konala 

Členská schůze MO, která byla v tomto roce volební 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 2017.
 c) rozpočet MO pro rok 2018.

2. Členská schůze bere na vědomí :
 a) zprávu dozorčí komise.
 b)  udělení ocenění výboru MO a svazových vyznamenání 

členům:
 Diplom MO:  Nechutný Karel
 Dlouholetý člen:  Šimáček Antonín
   Spilka Ivan
   Vacek Jiří
   Klein Vladimír
   Bauer Karel

 Významná pomoc: Liška Rostislav
   Šajtoš Jaroslav
   Bláha Milan
 Odznak III.stupně: Rešetár Jiří
   Bartoš Jan
   Hruška Karel
   Patka Pavel
 Odznak II.stupně: Podroužek Zdeněk

3. Členská schůze volí:
•  Výbor MO ČRS ve složení: Ing.Ernest Ješík, Mario Mokrý, Daniel 

Pechoušek, Jaroslav Pejšek, Martin Rešetár, Ing. Václav Rýdl, Ing. 
Jaroslav Šimek, Václav Šnajdr, Vlastimil Šnajdr, Josef Urbánek, 
Martina Vlčková.

•  Dozorčí komisi MO ve složení: Vilém Junker, Jaromír Obdržálek, 
Pavel Prokop, Jiří Vacek, Herbert Weiss

•  Delegáta územní konference: Ing. Ernesta Ješíka a jako náhrad-
níka Ing. Jaroslava Šimka 

4. Členská navrhuje:
• Člena výboru ÚS Plzeň: paní Martinu Vlčkovou
•  Delegáta republikového sněmu: Ing. Ernesta Ješíka a jako ná-

hradníka Ing. Václava Rýdla

5. Členská schůze ukládá výboru MO :
 a)  řídit přijatými a doposud platnými se usneseními z předcho-

zích členských schůzí.

6. Členská schůze ukládá členům MO :
 a)   řídit přijatými a doposud platnými se usneseními z předcho-

zích členských schůzí.

•  29.3. se konala ustavující schůze výboru MO a přítomnými 
bylo zvoleno složení výboru MO pro období let 2018 až 2020:
předseda Ing. Ernest Ješík
 místopředseda Daniel Pechoušek
jednatel Ing. Jaroslav Šimek
hospodář Václav Šnajdr
zástupce hospodáře Martin Rešetár
účetní Martina Vlčková
pokladník Ing. Václav Rýdl
vedoucí autoparku a HS Josef Urbánek
vedoucí propagace Mario Mokrý
vedoucí mládeže Jaroslav Pejšek
člen výboru Vlastimil Šnajdr

• předsedou DK byl zvolen Jaromír Obdržálek

•  17. března se v hospodářském středisku v Nové Roli kona-
la akce Rotary klubu Karlovy Vary - „Staročeská zabijačka“
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Duben:
•  Byly dovezeny násadové ryby z Blatenské ryby s.r.o. o průměrné 

váze 60dkg/ks a vysazeny byly do chovných rybníků MO.
•  Do chovných rybníků byly také vysazeny ryby ( lín, amur a kapr) 

slovené z rybníků Sluneční a Pod Lesem.
•  Do Tatrovické přehrady bylo vysazeno 660kg pstruha obecného

a 330 kg pstruha duhového.
•  Bylo připraveno místo za rybníkem Poslední pro vybagrování dal-

šího chovného rybníku.
•  30. dubna se naše MO podílela na akci Pálení čarodějnic v Chodově.

Jednalo se o doprovodnou akci programu - lov ryb na udici na ryb-
níku v areálu Spartaku Chodov. Na přípravě a realizaci se podíleli: 
Petr Šmejkal, Hanka Pejšková, Rostislav Liška, Daniel Pechoušek a 
Ing. Ernest Ješík

Květen:
•  Předseda MO Ing. Ješík za zúčastnil jednání Územní konference 

ČRS na které byly projednávány tyto záležitosti: 
 •  člen výboru ÚS Plzeň pan Jaroslav Fogl informoval o jednání‘

s pracovníky Rybářství Mariánské Lázně o zarybnění Jesenické 
přehrady se závěrem, že zarybnění tohoto revíru je optimální. 
Nicméně porovnáním sumářů úlovků na tomto revíru za loň-
ský rok s předchozími lety vypovídá o něčem jiném. 

 •  předsedou ÚS Plzeň byl zvolen Ing. Štípek 
 •  „K70“ bude od roku 2019 platit pro všechny revíry Západočes-

kého územního svazu
 •  od roku 2021 bude platit zákaz používání troj-háčků na pstru-

hových vodách
 •  od roku 2019 platí zákaz lovu na dvoj a troj háčky na mi-

mopstruhových vodách od 1.1. do 15.6
 •  od roku 2019 platí zákaz lovu muškařením a lovu na umělou 

mušku na mimo pstruhových vodách od 1.1. do 15.6. 
 •  do výboru ÚS byla zvolena do ekonomického odboru účetní 

naší MO - Martina Vlčková. 

•  Do revírů Chodovský potok 1 a 2 bylo vysazeno 22 kg úhoří-
ho monte.

Červen:
•  V rámci poskytnutí zeminy dodavateli rekultivace skládky 

města Nová Role bylo z pozemků MO vyvezeno 5435m3 ze-
miny = 324 nákladních aut a za to máme zvětšený rybník 
Pepíček, z 90% je hotový rybník Pod Lesem - chybí pouze 
stranu od lesa osadit kameny dle požadavku projektanta. 
Byl dokončen rybník Zašívák a začalo se s hloubením další-
ho chovného rybníku - prozatím bez jména.

•  V sobotu 2. 6. 2018 se konal na Vojkově rybníce -revír 431011 
PR02 závod v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 
let.). V historii MO to byl již 41 ročník závodů v LRU (lovu ryb 
na udici).

Na nejvyšších stupních se umístili:

Pořadí Jméno Počet
bodů (cm)

Počet
ulovených ryb

1. Petr Sütto 762 33

2. Marek Vican 688 39

3. Pavel Puškáš 588 25

•  20. 6. - proběhla akce Dny otevřených dveří (DOD) v HS - pro 
MŠ z Nové Role -zúčastnilo se 18 dětí a 3 dospělí, akci zajistili: 
pánové: Šmejkal, Pejšek,Liška,Tráva a Ing.Ješík 

•  26. 6. navštívila v rámci DOD hospodářské středisko v Nové Roli 
MŠ a OŠ Božičany a zúčastnilo se 28 dětí a 3 dospělí - akci za-
jistili pánové : Šmejkal, Bláha, Pejšek, Liška, Tráva a Ing. Ješík 

•  3. 6. proběhly závody v LRU pro děti do 15let v Chodově na 
Spartaku za účasti 14 dětí a 23.6. se konaly závody v LRU
v Chranišově za účasti 19 dětí.

Červenec - Srpen:
•  Dětský letní rybářský tábor se konal od 30. 6. do 7. 7. 2018 na Vel-

kém Rybníce a zúčastnilo se ho 10 dětí. Vedoucími byli Jaroslav 
Pejšek a Hanka Pejšková.

•  Ze SZIF byla provedena v HS kontrola zařízení pořízených v rám-
ci dotace a dostali jsme uloženo doplnit některé podklady

•  Zakoupili jsme pozemky podél silnice na Nejdek od pánu Sebe-
ry a Šandery. Nově nabyté pozemky byly zaplaceny finančními 
prostředky zapůjčenými od ÚS Plzeň, byly zapsány v katastru 
nemovitostí ve prospěch MO. Na zakoupených pozemcích bylo 
započato s terénními úpravami na budování nového rybníku
a rozšíření rybníčku Rýha.
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•  Byl proveden průzkum řeky Rolavy - odlov agregátem mezi 
jezy pod lávkou a u silničního mostu. Sloveno bylo 16 ks lipana, 
840 ks pstruha obecného a dále plotice a okouni. 

• Byla posekána hráz Vojkova rybníku 
• Pokračovaly stavební úpravy rybníků Pod Lesem a Pepíček 
•  V Hospodářském středisku se uskutečnila kontrola z Krajské ve-

terinární stanice Karlových Varech a byla bez závad .

Září:
•  Byly sloveny sádky v Bernově, sloveno bylo: 482ks sivena cca

11 cm a 1 475 ks pstruhů cca 10cm. Dále byla slovena Rýha 108 ks
pstruhů a vše bylo vysazeno do Rolavy.

•  17. září se konaly dětské závody v lovu ryb na udici na rybníku v 
areálu Spartaku Chodov, kterých se za velmi nepříznivého po-
časí zúčastnilo - 11 dětí.

Říjen:
•  Výsledky výlovů byly velmi dobré, slovené ryby byly zdatné 

a zdravé.
•  Na výlov rybníku Borovice byla pozvána veřejnost, sponzoři 

naší organizace a dostavila se také kontrola z Územního sva-
zu ČRS. Byl sloven, změřen a zvážen sumec Václav. Je mu již 
19 let a měřil 171 cm a vážil 41 kg 

•  V sobotu 27. října se konal poslední výlov sezóny na rybníku 
Vodojem , z výlovku výlovu byla zarybněna Bílá voda. 

•  Rybník Rýha u cesty dokončením terénních úprav dostal 
nový tvar s ostrůvkem uprostřed.

•  Z výstavby nových a úprav původních rybníků bylo vyveze-
no celkem 1262 aut zeminy

•  Částečně bylo vyvezeno bahno z loviště rybníku Zahrádkář 2
•  Z ČRS MO Loket bylo dovezeno 150kg lína, 10ks candátů po 

cca 15cm a 8 mníků po cca15 cm.

Z podzimních výlovů bylo do sportovních revírů vysazeno:

Listopad:
•  Z Lesů ČR byl zakoupen kapr pro vánoční prodej v množství 

1549 kg .

„Chodovský potok 2“: 

Kapr 5.046 ks 6.850 kg

Lín 835 ks 172 kg

Amur 470 ks 485 kg

Násada štika 15 ks 18 kg

Bílá ryba 1.830 ks 183 kg

„Chodovský potok 1“: 

Kapr 6.907 ks 9.631 kg

Lín 1.865 ks 384 kg

Amur 398 ks 323 kg

Štika roční 25 ks 30 kg

Bílá ryba 200 ks 20 kg

„Nejdecké nádrže“: 

Lín 126 ks 25 kg

Kapr 310 ks 407 kg

„Rolava 1B“ a „Rolava 2“: 

Pstruh potoční 3.392 ks cca po 15 cm

Siven 482 ks cca po 11cm
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•  Zástupcem MěÚ Chodov byla společně s hospodářem provede-
na kontrola pozemků kolem rybníku Bahňák se zaměřením na 
„Černé skládky“. Město Chodov nám přislíbilo pomoc s jejich li-
kvidací přistavením kontejnerů a pracovní silou - potrestanými 
vykonávajícími veřejně prospěšné práce. Naše MO má za úkol 
vyklizení pozemku kolem příjezdové panelové cesty, odstranění 
prasklých panelů a betonových sloupů a vyřezání křovisek. Pro-
vedeno bude v lednu až březnu 2019 členy HS a výboru MO.

•  Byla provedena oprava a „Technická prohlídka“ našeho vozi-
dla PV3S ve firmě HELUS v Sokolově.

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

Prosinec:
•  V sobotu 1. prosince proběhl v rámci Adventu v Dolním 

Rychnově prodej kaprů o který se postarali Petr Šmejkal, Jiří 
Krieglstein a Jaroslav Pejšek 

•  V prosinci až do 24.12. jsme prodávali v hospodářském stře-
disku ryby pro vánoční stoly. V prodeji byly kapři, amuři, šti-
ky a i několik sumců. Od 21.prosince se uskutečnil prodej ryb 
na Vánočních trzích v Chodově a začal i prodej ryb na sád-
kách v Nejdku - Bernově.

•  Naše účetní,paní Martina Vlčková byla navržena na člena fi-
nanční komise Rady ČRS v Praze.

•  Konečně po zhruba ročním úmorném projednávání naší žá-
dosti o proplacení Dotace na pořízení hospodářského vybave-
ní a dvou kontrolách ze SZIF, nám byla tato dotace proplacena
a před vánocemi nám na účtu MO přistála částka 105 212,-Kč

Za rok 2018 se v našem Hospodářském středisku vykonal obrov-
ský kus práce. Všechny budovy dostaly novou slušivě zelenou 

fasádu. Objekt, ve kterém je naše schůzovní a společenská míst-
nost, byla zateplena a zhotovena na něm byla nová střecha. Do-
končena byla i krytina střechy na přístřešku před betonovou 
sádkou. Zhotoven byl zcela nový rybník za rybníkem Posled-
ní, dokončeny byly terénní úpravy rybníků Pod Lesem, Pepíček
a Zašívák. Zcela nového tvaru a celkového zvětšení rozlohy se 
dočkala Rýha u cesty. 

Na tom všem se podíleli členové hospodářského sboru MO pod 
vedením pana Václava Šnajdra - Josef Brabenec, Stanislav Bryn-
dáč, Michal Helcl, Alexander Ješík, Josef Kratochvíl, Jiří Kriegl-
stein, Radovan Křiklava, Karel Nechutný, Jaroslav Pejšek, Jan Pe-
lech, Jiří Rešetár, Tomáš Smolucha, Petr Šmejkal, Josef Urbánek.
 a významně nám také pomohly firmy:

• Stav Elektro s.r.o. Jaromír Obdržálek a Vlastimil Šnajdr
• Autodoprava - Stanislav Cinegr 
• Pokrývačství - Ladislav Pilný.

Stav členské základny ke konci roku 2018 byl takový to:

ČRS MO 
Božičany 

2016
Dospělí Mládež Dítě Celkem

Muž 910 25 110 1 045

Žena 44 3 10 57

Celkem 954 28 120 1 102

ZTP 25 25

S pozdravem Petrův zdar!
Jednatel MO – Ing. Jaroslav Šimek
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Co ulovili naši členové na našich revírech v roce 2018?
Informace pro věčné stěžovatele na stav zarybnění našich revírů. Následující údaje jsou o úlovcích, které zaznamenali naši 
členové na našich revírech do svých úlovkových lístků (které byly včas vrácené tj. do 15. ledna 2019).

431 011  Chodovský potok 1 PR 01 - Koupaliště Nová Role

Kapr 1389 2382

Cejn 119 48,5

Lín 4 5

Okoun 2 0,7

Štika 34 68,1

Candát 26 55,4

Amur 5 14,3

Úhoř 16 8,4

Ostatní 12 2,8

431 012  Chodovský potok 2 PR 01 - Vřesová

Kapr 280 564

Cejn 25 26,7

Okoun 13 3,2

Štika 9 22,1

Candát 5 13,8

Lín 8 5,7

Amur 1 8,8

Úhoř 10 8,1

Ostatní 1 2

431 011  Chodovský potok 1 PR 02 - Vojkův rybník

Kapr 471 826

Cejn 66 24,6

Štika 14 28,5

Candát 4 10,9

Lín 5 4,5

Sumec 1 6,5

Ostatní 10 1,2

431 011  Chodovský potok 1 PR 03 až 12 

Kapr 123 207,1

Cejn 2 2,4

Okoun 2 2,2

Štika 5 7,3

Lín 20 13,6

Úhoř 2 2,2

Ostatní 5 2,7

431 012  Chodovský potok 2 PR 02 - Smolnická

Kapr 835 1483

Cejn 32 12,1

Okoun 3 1

Štika 12 24,3

Candát 1 1,6

Lín 4 1,5

Amur 4 41,2

Tolstolobik 1 11,5

Úhoř 5 2,8

Ostatní 35 1,9

431 012  Chodovský potok 2 PR 04 - Bahňák

Kapr 363 658

Cejn 68 24,5

Okoun 7 2,5

Štika 23 41

Candát 4 6,5

Lín 5 6

Amur 3 8,2

Úhoř 2 2,4

Ostatní 38 11,5

431 086 Nejdecké Nádrže 1

Kapr 91 116,7

Cejn 2 3

Lín 2 1,6
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A na konec první úlovek Zuzanky Zárubové na rybníku 
„Bahňák“ v Chodově.

Zajímavé úlovky z povolenek našich členů.

Jméno Druh ryby Délka 
v cm Váha v kg Revír

Zdeněk Kubíček kapr * 89 14,2 481 501 - ÚN Orlík

Jiří Svoboda amur 95 12,0 431 012 PR02 - Smolnická 

David Komárek amur 93 11,2 431 012 PR02 - Smolnická

Zdeněk Kubíček sumec 120 11,0 481 501 - ÚN Orlík

Petr Chrástek jun. kapr * 80 10,0 431 035 - Ohře 14

Vojtěch Kollár amur 94 9,3 431 034 PR02 - Čaňkovská

Josef  Prišťák amur 93 9,0 431 012 PR02 - Smolnická

Oldřich Novotný amur 90 9,0 431 012 PR02 - Smolnická

Martin Hruška candát 87 7,2 441 039 - Ohře 2-3

Jiří Kiss štika 90 5,5 431 012 PR02 - Smolnická

Pavel Svoboda štika 90 5,4 431 036 - Ohře 15

Pavel Svoboda štika 87 5,0 431 012 PR02 - Smolnická

Miroslav Červík štika 86 4,6 431 037 - Ohře 16

Jiří Bokšay štika 85 4,5 431 200 - ÚN Jesenice

Jaroslav Beňo parma * 76 3,5 431 035 - Ohře 14

Karel Taraba candát 74 3,1 431 011 PR02 - Vojkův rybník

Karel Taraba lín 53 1,5 431 011 PR02 - Vojkův rybník
* úlovky vrácené vodě
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60 let existence ČRS MO Božičany
V roce 2019 si naše organizace připomíná 60-té výročí svého založení, je to docela pěkná řádka let a tak chceme našim členům

a příznivcům připomenout toto výročí a pozvat je na akci „Dne otevřených dveří v Hospodářském středisku MO na Kaskádě 
v Nové Roli“, který připravujeme na den 15. června 2019 (sobota). 

 Program teprve připravujeme a dozvíte se ho z letáků před akcí, ale určitě  v něm nebude chybět možnost zachytat si na 
některém z našich rybníků jak pro rybáře tak i nerybáře všech věkových kategorií. Dále budou k dispozici atrakce pro děti
i dospělé, hudební vystoupení, taneční večer a ohňostroj.

Ke 100 výročí  vzniku samostatného Československa - 1918 / 2018,  zasadili členové naší organizace na hrázi mezi rybníkem
„Zašívák“  a doposud „bezejmenným“ rybníkem  památeční strom - lípu.



9

 Základy rybolovu na zdejších vodách byly položeny
v roce 1945 ustavením dvou rybářských kroužků v Božiča-
nech. Jeden vznikl v závodě „Kaolina“, měl 7 členů a 9-ti člen-
ný kroužek byl založen v závodě „Porcelánka“.
  V roce 1947 se oba kroužky spojily a prováděly rybolov 
na dvou rybnících - Náveský a Vojkův.
 Později v roce 1950 byla ustanovena místní skupina sva-
zu rybářů, která byla součástí MO Karlovy Vary. Na základě 
nerovnoměrného zarybňování zdejších vod mateřskou or-
ganizací, byla svolána na den 15. března 1959 do hostince 
„U Heřmánka“ v Božičanech členská schůze, která rozhodla 
o oddělení se od Karlovarské organizace. Přítomno bylo teh-
dy 30 členů. Po dohodě s MO Karlovy Vary následně vznikla 
samostatná rybářská organizace MO Božičany s vlastním re-
vírem a zarybňovací povinností :

- Vojkův rybník - 900 ks K2, 200 ks K3
- Náveský rybník (Osmoza) - 1000 ks K2 

Byl zvolen výbor MO ve složení :
předseda - Vladimír Hubka - Jimlíkov
jednatel - Ing.Karel Vrchlavský - Nová Role 
hospodář - František Starý - Chodov
pokladník - Miroslav Petr - Chodov
účetní - Jaroslav Soukup - Chodov

Členové výboru: Janák, Frešl, Roček, Sojka, Houška.
Revizní komise: Balín , Rašovský.
Hospodářský sbor: Starý, Koplinger, Roček, Balín, Pavlík, 
Houška, Sojka, Koudelka.
Rybářská stráž: Balín, Soukup, Houška. 

 Do konce roku 1959 se rozšířila členská základna na 42 
členů. A dále byla v tomto roce podána žádost na ONV Ost-
rov nad Ohří o začlenění rybníku Nová Role - později „Kou-
paliště“ do revíru MO. V tomto období se podařilo rovněž 
vybudovat Jimlíkovský rybníček o rozloze 1 ha.

Současná MO Božičany se stará o zarybnění mimopstruho-
vých revírů Chodovský potok 1, kam patří: Koupalitě , Vojkův, 
Školka, Pískovna 1, Pískovna 2, Mezirolská, Dubina 1, Dubina 2, 
Cihelna, Kozlovka - celkem 34,4 hektarů, Chodovský potok 2,
který tvoří rybníky a nádrže Vřesová, Smolnická, Požární nádrž 
Vintířov, Bahňák - celkem 35,8 hektarů, Nejdecké nádrže
Bernov a Žába s 1,29 hektary a rybník Lesík s 10 hektary.
Do revíru patří také pstruhové revíry Chodovský potok 3 - 
nádrž Tatrovice s 22 hektary, Rolava 1B - 6 hektarů a Ro-
lava 2 - 7 hektarů.
Z uvedených sportovních revírů jsou dva ve vlastnictví MO je 
to rybník Vojkův a rybník Bahňák.

Ve vlastnictví MO jsou i pozemky a objekty pstruhových sá-
dek v Nejdku - Bernově a hospodářského střediska v Nové 
Roli včetně šestnácti chovných rybníků s názvy: Zahrádkář 
1,Zahrádkář 2, Zahrádkář 3, Rýha, Komora, Rýha u Ces-
ty, Nad Cestou, Borovice, Pařezák, Poslední, Vodojem, 
Spěváček, Pepíček, Pod Lesem, Zašívák, a ještě jeden zce-
la nový rybník, který je prozatím „bezejmenný“ - vybudovaný 
ke konci roku 2018. Hospodaříme i na dvou dalších chovných 
rybnících, které má MO v nájmu - Myslivecký a Sluneční.

Organizace má v současné době přes 1 100 členů, z toho cca 
120 dětí do 15-ti let. Máme dětský kroužek při DDM Bludiště 
v Chodově, 1x ročně vydáváme časopis HASTRMAN, pořádá-
me rybářské zábavy - „DOLOVNÉ“, organizujeme letní dětský 
rybářský tábor, závody v lovu ryb pro děti i dospělé.

V současné době MO řídí výbor ve složení:
předseda Ing. Ernest Ješík
místopředseda Daniel Pechoušek 
jednatel Ing. Jaroslav Šimek 
hospodář Václav Šnajdr 
zástupce hospodáře Martin Rešetár 
účetní Martina Vlčková 
pokladník Ing. Václav Rýdl 
vedoucí autoparku a HS Josef Urbánek 
vedoucí propagace Mario Mokrý 
vedoucí mládeže Jaroslav Pejšek 
člen výboru Vlastimil Šnajdr 
předseda dozorčí komise Jaromír Obdržálek
člen dozorčí komise Herbert Weiss
člen dozorčí komise Vilém Junker
člen dozorčí komise Pavel Prokop
člen dozorčí komise Jiří Vacek

Hospodářskou činnost MO zajišťuje Hospodářský sbor pod 
vedení hospodáře Václava Šnajdra ve složení : 
Josef Brabenec, Stanislav Bryndáč, Michal Helcl, Ale-
xandr Ješík, Jiří Krieglstein, Radovan Křiklava, Karel 
Nechutný, Jaroslav Pejšek, Jan Pelech, Jiří Rešetár, To-
máš Smolucha, Petr Šmejkal, Josef Urbánek.

Na tomto místě nezbývá než poděkovat zakladatelům naší 
organizace za jejich odvážné a v té době jistě nelehké roz-
hodnutí jít vlastní cestou a také všem těm dalším, zde neuve-
deným obětavým a pracovitým členům MO Božičany, kteří 
se v průběhu uplynulých 60-ti let podíleli na rozvoji a budo-
vání MO do její současné podoby.

Ing. Jaroslav Šimek
jednatel MO Božičany

15.3.1959 - 15.3.2019 60 let od založení Místní organizace ČRS Božičany
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 Již 28 let vás jedenkrát ročně informujeme o dění v naší organizaci prostřednictvím našeho časopisu HASTRMAN.  Pů-
vodně jsme si mysleli, že spatřil světlo světa v roce 1994 a bylo by to tedy jeho 25 vydání, ale v archivu MO jsme objevili  starší 
výtisk již z roku 1992 a tak musíme jeho historii upravit a uvést na pravou míru. To letošní vydání je tedy 28 a náš HASTRMAN 
zaznamenává okamžiky ze života  naší organizace již 28 let.

 Jak vypadalo jeho první vydání,  je vidět z titulní stránky z roku 1992,  na dalším obrázku je jeho vývoj až do roku 2018.

1992 – 2019 ... 28 let vydávání informačního časopisu HASTRMAN

Jarní výlov plůdku kapra Jimlíkov 1960Zakladatelé rybářské tradice v místních vodách z  50-tých let

Zakladatelé rybářské tradice v místních vodách z  50-tých let
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 Stejně jako v loňském roce i v letošním roce přináším do 
Hastrmana pár řádků o činnosti mladých rybářů. Když za-
čne školní rok a rybářský kroužek, je první schůzka v DDM 
Bludiště v Chodově. Pak už naše kroky směřují na Bahňák
a i začínající rybáři se učí lovit ryby. Už od vody si děti při-
nášejí první zkušenosti do klubovny, kde v zimním období 
probíráme rybářský řád, ryby, navazování háčků a podobně.
 Když roztaje poslední sníh a led, vydáváme se opět na 
rybník Bahňák. Týden co týden jsme chodili k vodě trénovat, 
dokonce jsme mezi sebou i soutěžili, o to kdo nachytá nejví-
ce ryb. Mrknutím oka odešlo i jaro a předalo vládu létu, tep-
loty byly stále vyšší a vyšší. Zbýval už jen měsíc do prázdnin 
a právě v červnu se konaly i dětské rybářské závody. První se 
konaly v areálu Spartak Chodov 3. 6. 2018.

Pořadí:
1. místo Ploscá Jakub 215 bodů
2. místo Hózová Lada 158 bodů
3. místo Marková Stela 115 bodů

a druhé těsně před prázdninami na požární nádrži v Chrani-
šově 23. 6. 2018.

Pořadí:
1. místo Münzer Josef 336 bodů
2. místo Kopčová Hana 332 bodů
3. místo Hozová Lada 303 bodů

 Během prázdnin jsme na týden navštívili i Velký rybník, 
který nás nepřestává překvapovat. V loni nám tento pobyt 
dal hodně zabrat, bylo únavné a neúprosné horko. Každý den 
jsme chytali převážně ráno a večer, přes den jsme se schová-
vali ve stínu a nebo trávili čas ve vodě. Udělali jsme si i výlet do 
nedaleké obory, ale jak se dalo čekat, všechna zvěř byla také 
schovaná ve stínech lesa a odpočívala. Pravidelně jsme cho-
dili i na zmrzlinu, která naše těla ochladila zevnitř. Nesmím 
však zapomenout na naše úlovky. První dny pro nás voda 
nebyla moc štědrá, ale naše úsilí se vyplatilo, chytali jsme 

krásné kapry, ze kterých měly děti velkou radost. Každá ryba 
nás vybízela k tomu, aby jsme v lovu nepolevily a nakonec 
se na nás usmálo štěstí. Ulovili jsme kapra, který měřil 77 cm
a po krátkém focení byl vrácen zpět do vody. Samozřejmě 
nic netrvá věčně, týden utekl jako voda a my se museli roz-
loučit s vodou a vydat se na cestu zpět domů.

Po prázdninách jsme se opět sešli v novém školním roce
a znovu pokračovali v našem zdokonalování se. Přidalo se
k nám i několik nováčků, pro které začalo objevování rybář-
ského světa. Než jsme se ovšem pustili plně do výuky, byly 
pro děti připraveny podzimní rybářské závody. Pak už jsme 
zase každý týden chodili na Bahňák, dokud nezačalo mrazi-
vé počasí, před kterým jsme se uchýlili zpět do DDM.

Hanka Pejšková
vedoucí kroužku mládeže MO Božičany

Dětský rybářský kroužek v roce 2018
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ČRS MO Božičany z.s. - Závody v lovu ryb na udici 2018.
Závod v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let.) se konal v sobotu 2.6.2018 na Vojkově rybníce - revír 431011 PR02.
V historii MO to byl již 41 ročník závodů v LRU (lovu ryb na udici).

Bylo rybářsky příznivé počasí, polojasno a po spíše chladném ránu se k poledni oteplilo na cca 20-22°C.
Závod Byl odstartován v 6:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 28 rybářů. 
Do 11-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo uloveno celkem 251 ks ryb o celkové délce 5 745 cm. 

Z vody bylo vytaženo: 110 plotic, 78 cejnů, 27 kaprů, 19 okounů a 16 ks ostatních druhů ryb.
Vítěz závodu ulovil: 15ks plotic, 13ks cejnů, 3ks kapra, 1ks okouna a 1ks z ostatních druhů ryb.

Největšími úlovky závodu byly 3 kapři, kteří měřili shodně 48cm. Ulovili je: Petr Sütto, Marek Vican a František Motl. Cenu za největší 
úlovek  dostal Petr Sütto, který současně ulovil i největší počet ryb.

Za statečnost dostala cenu i  jediná žena - rybářka, zapsaná do závodu Lenka Bauerová (55 bodů/2ks ryb). 

Všichni, kteří se umístili do 10 místa si odnesli  ceny, které do soutěže věnovala Místní organizace ČRS Božičany. Mimo naporcova-
ného 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)

Mezi prvních deset nejúspěšnějších rybářů se probojovalo:

Pořadí Jméno Počet bodů (cm) Počet ulovených ryb

1. Petr Sütto 762 33

2. Marek Vican 688 39

3. Pavel Puškáš 588 25

4. Josef Perout 515 22

5. Roman Vican 446 21

6. Hrantišek Motl 355 14

7. Jiří Králíček 308 12

8. Martin Homolka 296 8

9. Karel Ečer 244 8

10. Václav Badura 227 11
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Fotogalerie 2018
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POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ Z ÁVODY V LOVU RYB NA UDICI
V ROCE 60-TÉHO VÝROČÍ ZALOŽENÍ MO.

Závody v lovu ryb na udici se budou v roce 2019 konat v sobotu 8 června. Připravuje je výbor naší MO společně se 
členy hospodářského sboru a rybářské stráže a uskuteční se na chovném rybníku MO - „KOMORA“ na Kaskádě v 

Nové Roli - v sousedství hospodářského střediska MO 

Závody jsou vypsány pro dospělé a dorostence ( 16 až 18 let.) v jedné společné kategorii.

Prezentace – je od 6:00 hod. - na hrázi rybníku Komora

Startovné – dospělí i dorostenci - 350,- Kč

Zahájení závodu – od 7:00 h.

Konec závodu – v 13:00 h. 

Vyhodnocení závodu – předání cen od 14:00 h.

Ceny – budou připraveny pro 15 nejúspěšnějších rybářů.
 Do cen pro vítěze bude rozdělen naporcovaný vepřík, rybářské potřeby, možná i nějaká ta spotřební elektronika

a další drobnosti, které se nám podaří zajistit od sponzorů a podobně.

 Pravidla: 
1. Chytá se na plavanou na jeden prut s jedním háčkem.

2. Soutěžící musí mít s sebou vezírek + podběrák.

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

4. Všechny ulovené ryby budou po změření šetrně vráceny do vody.

5. Hodnocení: 1cm = 1 bod.

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

7. Spory a protesty řeší organizační tým závodu. 

Počet míst k rybolovu je omezen pouze na 50. Bude-li zájem větší, nebudeme moci jej uspokojit a proto přijďte raději včas. 

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

V ceně startovného je i jedna porce guláše na soutěžícího.

Srdečně zve výbor MO
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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

Státní rybářský lístek bez omezení platnosti: 1.000 Kč

* Takto označené položky se týkají  žáků základních škol, studentů českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě 
učebních oborech s výukou rybářství, odborných pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní nápl-
ni, rybářských hospodářů a osob ustanovených jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy
o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Státní rybářský lístek Vám vydají dle místa trvalého bydliště v Karlových Varech, Sokolově, Chodově, Nejdku, Ostrově, Kraslicích ...
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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 2019 (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 2 200 Kč 2 300 Kč

Roční mládež, ZTP 1 400 Kč 1500 Kč

Děti do 15 let 700 Kč 800 Kč

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY

druh povolenky MP P

roční 3 250 Kč 3 400 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 8 000 Kč 9 000 Kč

roční – do 18 let 4 000 Kč 4 000 Kč
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Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany
v roce 2019.

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 2019

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  ve čtvrtek 5. 12. a v úterý 10. 12. 2019  od 15.45 do 18.00 hod

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.
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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 Václava Houšku - tel.: 734 464 869

a nebo na členy dobrovolné RS naší MO:

Obrátit se můžete také  na  Policii české republiky  a nebo ve městě Chodově i  na Městskou policii.

1. Bryndač Stanislav 606 266 688

2. Červík Miroslav 724 801 651

3. Ješík Alexandr 722 080 498

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 777 211 981



všem  přátelům rybářského sportu za jejich spolupráci, hmotnou i finanční po-
moc, kterou v roce 2018 věnovali naší místní organizaci Českého rybářského 
svazu a přispěli tím na činnost kroužků rybářské  mládeže, plnění hospodář-
ských úkolů,  organizaci rybářských závodů a dalších  kulturně společenských 
akcí MO. Děkujeme zejména těmto dále uvedeným:

• 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 Mezirolí
• 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.
• LB a.s. Mezirolí – Josef Lexa
• Zahradnictví p. Peřina Chodov
• Restaurace  SPARTA Chodov – p.Plaček
• LUCKY PLANET herna a bar  - Michal Tkáč Chodov
• Q-EL PRO s.r.o. Nová Role
• Důlní strojírenská společnost, spol. s r.o. Královské Poříčí

Za dobrou spolupráci děkujeme starostům obcí a měst
na jejichž územích působíme :

Starostovi obce Božičany – panu Miloši Kamešovi
Starostovi města Chodova – panu Patriku Pizingerovi 

Starostce města  Nová Role – paní Jitce Pokorné

Poděkování




