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!!! DŮLEŽITÉ !!!
Na roční povolenku k rybolovu 

pro rok 2020 můžete chytat až do 
10. ledna následujícího roku (2021), 

ale musíte ji s řádně vyplněným 
sumářem vrátit do 15.ledna
organizaci, která ji vydala !!!



Rok 2019 v ČRS MO Božičany.
Leden:
•  mimo již klasického sběru a vyhodnocování sumářů v povolen-

kách našich členů za předchozí rok, kterému se obětavě věnuje 
náš předseda Ing. Ernest Ješík a stále bojuje se členy, kteří nejsou 
schopní i přes nápovědy v našem časopisu a rybářském řádu su-
mář povolenky správně vyplnit, jsme se rozhodli pro obnovení 
pstruhové líhně na sádkách v Nejdku-Bernově. K našemu roz-
hodnutí nás dovedla velmi vstřícná nabídka z Územního svazu 
Plzeň, který nabídl 100% profinancování nákladů na nákup za-
řízení líhně za splnění podmínky udržitelné produkce líhně mi-
nimálně po dobu pěti let. Také jsme se rozhodli ukončit členství 
ve sdružení MAS, kde jsme byli pouze do počtu, neboť dotační 
tituly sdružením vyhlašované byly zaměřené na zcela jiné oblas-
ti činností než je naše spolková a hospodářská činnost.

Únor:
•  hráz rybníku Pařezák směrem k rybníku Poslední jsme osázeli 

panely získanými darem z Liaporu. Pomohlo nám k tomu za-
půjčení techniky od pana Martina Drexlera a firmy Stav Elektro.

•  bylo započato s opravou betonů před lovištěm rybníku 
Borovice.

•  postupně se začaly zarážet a napouštět chovné rybníky. Objevil 
se problém s kvalitou vody (vysoký obsah železa) pro napouš-
tění rybníku Vodojem.

•  „POPŘÁLI“ jsme našemu předsedovi Ing. Ernestu Ješíkovi
k 75-tým narozeninám. 

Březen:
•  15.3. proběhlo v našem hospodářském středisku jednání se zá-

stupci SU a.s. o kvalitě vody na přítoku do rybníku Vodojemu. 
Je značně znečištěná železem - ze strany SU a.s. byla přislíbena 
náprava stavu.

•  16.3. se na KASKÁDĚ uskutečnila akce Rotary klubu Karlovy Vary - 
„Staročeská zabíječka“, které se mimo jiné význačné hosty zúčast-
nila i primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová a herec, 
moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák Marek Eben.

•  V neděli 24.3. se v sále KASSu Chodov konala členská schůze 
naší místní organizace 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 2018.
 c) rozpočet MO pro rok 2019.

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

„Medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS“
hospodáři panu Václavu Šnajdrovi

3. Členská schůze volí:
•  Delegáta územní konference: předsedu MO Ing. Ernesta Ješíka 

a jako náhradníka jednatele MO Ing. Jaroslava Šimka 

4. Členská schůze ukládá výboru MO :
 a)  Ukončit členství - partnerství - v MAS Krušné hory Západ

z důvodu, že sdružení MAS naší organizaci nic přínosného 
nepřináší.

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

 c)  Dále jednat se stávajícími nájemci pozemků pod zahrádka-
mi u rybníku Bahňák na  p.p.č.2253/1 v k.ú. Dolní Chodova
v případě jejich zájmu prodej realizovat za cenu dle „Znalec-
kého 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  jednání 
územní konference návrhy na změnu zapisování úlovků „bílé 
ryby“ do záznamu o úlovcích. 

 e)  Iniciovat na jednáních s územním svazem a na jednání územ-
ní konference návrh na změnu §13 odstavec 9. bližších pod-
mínek výkonu rybářského práva v revírech ZÚS. Zrušit úpl-
ný zákaz lovu na mušku a muškaření na MP vodách v době 
od 1.1. do 15.6. a upravit znění tohoto odstavce textem plat-
ným v současné době pro celý ČRS, který omezuje pouze ve-
likost mušky na 3  cm.

5. 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)  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. 

 c)  Řádně vyplnit po  skončení platnosti povolenky sumář
a povolenku 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.
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-  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.
-  v případě odevzdání povolenky bez vyplněného, nebo nespráv-

ně vyplněného sumáře úlovků, požadovat po  členovi poplatek 
ve výši 200,-Kč/povolenku

•  v pondělí 25.3. byla dovezena násada z Blatenské ryby s.r.o.
a byla vysazena do chovných rybníků. 

Duben:
•  s pomocí firmy Stav Elektro byly dovezeny další ryby pro za-

rybnění chovných rybníků z Manětína. Dovezen byl kapr, amur
a štika - celkem 3.050 kg

•  dočistili jsme rybník Zahrádkář 2 bagrem zapůjčeným z půjčov-
ny. Převoz bagru nám zajistil sponzorsky pan Martin Drexler  - 
celkové náklady na odbahnění tohoto rybníku  byly 28.500,-Kč. 
Odvoz vytěžené zeminy pro nás zajistil Sedlecký kaolin.

•  Byly dovezeny 4 fůry hnoje - sponzorsky dopravu zajistila firma 
Mališ.

•  Jiří Rešetár začal s opravou fasády na objektu garáže v hospo-
dářském středisku v Nové Roli.

Květen:
•  do všech rybníků v revírech Chodovský potok 1 a Chodovský 

potok 2 (mimo rybníků Kozlovka, Dubina 1 a Dubina 2) jsme 
vysadili celkem 35,5  kg úhořího monte, které jsme dostali z ÚS 
Plzeň. 

•  sportovní vody byly postiženy jarní viremií a padly nám ryby 
na Novorolském rybníku i jiných vodách, jako například na ryb-
nících Bahňák, Vojkův rybník a dalších.

Červen:
•  8.6. se konal Závod v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež

(16-18 let.) na rybníku KOMORA -(chovný rybník MO na Kaská-
dě v Nové Roli). V historii MO to byl již 42. ročník závodů v LRU 
(lovu ryb na udici).

Nejúspěšnějšími rybáři byli:

Pořadí Jméno Počet
bodů (cm)

Počet
ulovených ryb

1. Roman Vican 2.586 101

2. Zdeněk Mackura 2.350 84

3. Oldřich Chýle 1.367 43

•  v rámci oslav 60-tého výročí založení naší MO byli
na 14. června pozváni do hospodářského střediska KASKÁDA 
zasloužilí členové výboru a hospodářského sboru, sponzoři 
a všichni ti, kteří nám pomáhají se zajištěním hospodářské
i společenské činnosti. Pozvaným zde byly předány diplomy 
za významnou pomoc a podporu ČRS.

•  15. června 2019 - se v hospodářském středisku MO konal Den 
otevřených dveří pro veřejnost. 

V tento den si mohli návštěvníci užít: 
- rybolovu na rybníku Komora“
- nafukovací atrakce - Pirátskou skákací loď, Šipky a „Shoď ho“
- Porcelánovou školičku Thun 1794 a.s. - manželů Dolinových 
- Hudební program ve kterém zahrály kapely:
 VÝMĚNA 73, FŠEHOCHUŤ, KANCL KRYSY, PLESNIVÝ FAZOLE
 THE BAKERS
- ve 22:00 byl odpálen OHŇOSTROJ
Na  organizaci akce se podíleli členové výboru a hospodářského 
sboru MO. Za  barem nám pomohla i naše děvčata Evička Pilná
a Zdeňka Hrnková.
•  na sádkách v Nejdku nám z důvodu vysokých teplot a malého 

přítoku vody začali padat pstruzi o velikosti do 3 cm. Padlo nám 
cca 1.000 ks. 

•  20. června přišlo na Kaskádu v rámci dnů otevřených dveří pro 
ZŠ,MŠ a OŠ 20 dětí z třídy JEŽEČKŮ z MŠ Nová Role a 24. června 
20 dětí z Obecné školy v Božičanech 

•  pracovníky,kteří si odpracovávají veřejně prospěšné práce, byl 
vyřezán bezpečnostní přepad Novorolského rybníku a také 
byly započaty práce na rozšíření rybníku Rýha u cesty.

•  30.června nás opustil náš sumec albín Václav, kterého jsme našli 
padlého - dožil se věku 20-ti let.

Červenec - Srpen:
•  v termínu od  30.6. do  6.7.2019 proběhl letní rybářský tábor 

na Velkém Rybníce. Zúčastnilo se 10 dětí a chytilo se celkem 
480 ks ryb, z toho 136 ks kapra a dále okouni, sumec a bílá ryba. 
O organizaci tábora se starali Jaroslav Pejšek a Hanka Pejšková.

•  od obce Božičany jsme obdrželi Darovací smlouvu na pořízení 
3 ks laviček do HS.
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Září:
•  dne 2.9. na Rolavě nad Vysokými Hamry byl zjištěn úhyn sivena 

a pstruha cca 16 kg o velikosti 12-15 cm. Příčinou byl zřejmě pro-
vedený postřik proti kůrovci. 

•  rozhodli jsme se pro obnovení zařízení výpočetní techniky
v naší kanceláři v Božičanech, tak aby bylo možno tisknout štít-
ky na povolenky, denní uzávěrky a zjednodušit a zrychlit výdej 
povolenek.

•  30.9. nás opustila naše Sára - vlčák, který obětavě hlídal naše 
hospodářské středisko, když jsme odjeli k našim domovům.

Říjen:
•  rybník Lesík je od 10.10.2019 regulérní revír ZÚS pod novým 

číslem revíru - 05431133.
•  12.října byla na  výlov rybníku Komora pozvána veřejnost

a sponzoři naší organizace, pro které bylo připraveno občer-
stvení v zázemí hospodářského střediska.

•  začali jsme zpracovávat podklady pro žádost o dotaci na po-
řízení nákladního vozidla pro přepravu ryb, mělo by to být 
vozidlo upravené pro přepravu kontejnerů, z nichž jeden 
bude specielní nástavba s bednami pro transport ryb.

Z podzimních výlovů bylo do sportovních revírů vysazeno:

„Chodovský potok 2“: 

Kapr 4.585 ks 6.684 kg

Lín 720 ks 164 kg

Amur 351 ks 728 kg

Štika 75 ks 30 kg

Candát 1.200 ks 14 cm

Bílá ryba 360 ks 36 kg

Úhoří monte 1.300 ks 10 kg

„Chodovský potok 1“: 

Kapr 7.363 ks 9.304 kg

Lín 2.039 ks 502 kg

Amur 276 ks 306 kg

Štika 96 ks 51 kg

Candát 2.090 ks 12 až 14 cm

Úhoří monte 3.250 ks 25 kg

„Nejdecké nádrže“: 

Kapr 375 ks 429 kg

„Lesík“ 

Kapr 2.024 ks 2.502 kg

Lín 578 ks 147 kg

Štika 42 ks 22 kg

„Rolava 1B“: 

Pstruh potoční 35 ks cca po 20 cm

535 ks cca po 18cm

151 ks cca po 15cm

549 ks cca po 10cm

„Rolava 2“: 

Pstruh obecný 212 ks cca po 16 cm

Siven americký 714 ks cca po 12 cm

„Chodovský potok 3“: 

Pstruh obecný 1.015 ks 265 kg

Pstruh duhový 1.333 ks 400 kg
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Listopad:
•  již tradiční rybářská zábava „Dolovná“ se konala v pátek 

22.listopadu v Chodově v kulturním domě KASS. K tanci
a poslechu hrála kapela THE BAKERS. 

•  za  vysazené ryby z výlovů do  sportovních revírů jsme 
od  Územního svazu ČRS Plzeň dostali proplaceno celkem
1.175 116,-Kč, což byl pro naši MO rekordní výsledek za celou 
její existenci. 

•  od  Lesů ČR jsme přivezli 360 kg kapra na  vánoční prodej. 
Dále také 436 kg násadových ryb (kapr) o váze cca 1 kg 
na 1 ks. Tyto ryby byly vysazeny do chovných rybníků Boro-
vice a Nad Cestou

•  v sobotu 30.11.2019 proběhl v rámci Adventních trhů vá-
noční prodej kaprů v Rychnově, akci zajistili pánové: Pejšek, 
Šmejkal, Krieglstein a dopravu pan Šnajdr a Urbánek

• na sádkách v Nejdku byla dokončena stavba pergoly.
• zabetonovali jsme požerák rozšířeného rybníku Rýha.
• instalovali jsme lávku na požerák k Novému rybníku.

Prosinec:
•  v hospodářském středisku proběhl tradiční vánoční prodej 

ryb. Celkem se prodalo 5.152 kg kapra, 705 kg amura, 70 kg 
štiky, 20,5 kg sumce.

Stav členské základny ke konci roku 2019 byl takový to:

ČRS MO 
Božičany 

2016
Dospělí Mládež Dítě Celkem

Muž 928 32 104 1.064

Žena 56 5 12 73

Celkem 984 37 116 1.137

ZTP 31 1 32

S pozdravem Petrův zdar!
Jednatel MO – Ing. Jaroslav Šimek
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Co ulovili naši členové
na našich revírech v roce 2019?
Je to docela pestrý seznam úlovků a nelze říci, že by v našich 
vodách nebyly ryby,  je to jen o tom jak na ně a hlavně kolik 
času jste ochotni  rybolovu věnovat. 
Ne každá docházka přeci musí být úspěšná co do úlovku,
ale není hezké prostě pobýt v přírodě u vody a nahodit?

431 011  Chodovský potok 1 PR 01 - Koupaliště Nová Role

Kapr 1.105 ks 1.928,6 kg

Cejn 232 ks 66,9 kg

Candát 63 ks 122,5 kg

Štika 32 ks 74,2 kg

Úhoř 27 ks 14,8 kg

Lín 15 ks 8,1 kg

Amur 14 ks 36,4 kg

Okoun 14 ks 3,4 kg

Bolen 3 ks 13,3 kg

Sumec 2 ks 30 kg

Tolstolobik 1 ks 3,0 kg

ostatní 14 ks 2,1 kg

431 012  Chodovský potok 2 PR 01 - Vřesová

Kapr 284 ks 556,3

Cejn 40 ks 44,2

Lín 14 ks 7,5

Štika 10 ks 15,7

Úhoř 9 ks 4,6

Okoun 8 ks 2,2

Amur 8 ks 14,4

Candát 4 ks 9,1

ostatní 2 ks 1,5

431 011  Chodovský potok 1 PR 02 - Vojkův rybník

Kapr 406 ks 780,4 kg

Cejn 59 ks 14,3 kg

Štika 26 ks 47,4 kg

Lín 14 ks 13,3 kg

Okoun 7 ks 1,6 kg kg

Candát 5 ks 12,6 kg

Amur 3 ks 12,1 kg

Sumec 1 ks 6,5 kg

Úhoř 1 ks 0,5 kg

ostatní 34 ks 3,4 kg

431 011  Chodovský potok 1 PR 03 až 11

Kapr 114 ks 170,8 kg

Štika 9 ks 25,5 kg

Cejn 6 ks 5,4 kg

Lín 5 ks 3,4 kg

Tloušť 1 ks 1,4 kg

Úhoř 1 ks 1,0 kg

431 012  Chodovský potok 2 PR 02 - Smolnická

Kapr 726 ks 1.331,1 kg

Cejn 39 ks 21,3 kg

Štika 8 ks 13,9 kg

Amur 5 ks 19,2 kg

Úhoř 5 ks 1,1 kg

Lín 4 ks 1,9 kg

Okoun 2 ks 1,1 kg

Candát 2 ks 2,9 kg

Bolen 2 ks 2,6 kg

Tolstolobik 1 ks 2,0 kg

ostatní 33 ks 3,4 kg

431 012  Chodovský potok 2 PR 04 - Bahňák

Kapr 371 ks 654,9 kg

Cejn 45 ks 14,7 kg

Štika 14 ks 30,7 kg

Amur 9 ks 26,0 kg

Candát 5 ks 10,1 kg

Úhoř 3 ks 6,1 kg

Lín 3 ks 2,3 kg

Okoun 1 ks 0,5 kg

ostatní 66 ks 13 kg

431 086 Nejdecké Nádrže 1

Kapr 179 ks 295,6 kg

Lín 20 ks 18,4 kg

Štika 7 ks 16,2 kg

Amur 2 ks 5,5 kg

Okoun 1 ks 0,8 kg

ostatní 13 ks 2,2 kg
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Miroslav Rosenkranz sumec 110cm 11kg
25.7.2019 421 073

Zajímavé úlovky z povolenek našich členů.

Jméno Druh ryby Délka v cm Váha v kg Revír

Zdeněk Kubíček sumec 170 57,0 481 501 - Vltava 16-19, ÚN Orlík

Petra Šebelová sumec 165 30,3 431 040 - Ohře 19, ÚN Skalka

Vojtěch Kollár štika 120 13,2 431 034PR03 - Ohře 13A Lagea

Vojtěch Kollár tolstolobik 110 8,8 431 034PR03 - Ohře 13A Lagea

Michal Klapuch štika 105 8,7 431 011PR09 - Ch.P. Pískovna 2

Zdeněk Matys amur 103 11,5 431 200 - Odrava 1, ÚN Jesenice

Vojtěch Kollár amur 97 10,2 431 034PR02 - Ohře 13A Čaňkovská

Vojtěch Kollár candát 95 8,8 431 033 - Ohře 13

Vladimír Suchý štika 95 6,4 431 011PR09 - Ch.P. Pískovna 2

Josef Buček štika 95 6,1 431 011PR01 - CH.P.1,Koupaliště NR

Martin Krejčiřík štika 93 6,0 431 040 - Ohře 19, ÚN Skalka

Vojtěch Kollár amur 90 8,1 431 034PR03 - Ohře 13A Lagea

Jan Sláma amur 85 7,0 421 034 - Ohře 13A

Vojtěch Kollár candát 85 6,2 431 034PR02 - Ohře 13A, Čaňkovská

Vojtěch Kollár bolen 85 4,5 431 033 - Ohře 13

René Kleiber tolstolobik 80 8,0 431 011PR01 - CH.P.1,Koupaliště NR

Stanislav Bláha amur 79 6,1 431 011PR02  -CH.P.1,Vojkův rybník

Michal Boguský candát 79 3,5 431 011PR01 - CH.P.1,Koupaliště NR

Petr Čada candát 78 5,0 431 011PR01 - CH.P.1,Koupaliště NR

Josef Buček bolen 77 6,3 431 039 - Ohře 18

Radim Novotný kapr* 75 8,0 441 043 - Ohře 9, UN Nechranice

Petra Šebelová štika 75 3,0 431 040 - Ohře 19, ÚN Skalka

Jiří Waldhauser amur 74 4,2 431 011PR01 - CH.P.1,Koupaliště NR

Václav Hanisch parma 70 2,6 431 033 - Ohře 13

Václav Hanisch parma 70 2,5 431 033 - Ohře 13

Petr Picek kapr* 65 5,2 431 012PR04 - CH.P.2, Bahňák

Jaroslav Krajňák cejn 63 3,6 431 012PR01 - CH.P.2, Vřesová

Václav Jelínek KAPR 70cm
21.5.2019, 431 012 PR01 Vřesová

Miroslav Rosenkranz kapr 90cm 17kg 
2.7.2019 421 073
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 Hlavní náplní našeho kroužku je naučit děti správnému 
chování u vody a v přírodě obecně. K tomu směřuje i naše 
činnost, která se přizpůsobuje ročním obdobím.

 Na podzim, dokud je ještě teplé počasí, chodíme s dětmi 
lovit ryby na rybník Bahňák. Lovným způsobem je lov na pla-
vanou, ale ti zkušení chytají i na položenou a feeder. S při-
bývajícím ochlazením se aktivita přesouvá do klubovny, kde 
se děti učí teorii a rybářskému  právu. Každý rybář, ať mladý 
či dospělí se musí umět vyznat v rybářském řádu, protože 
pravidla jsou pro všechny stejná. V teoretické části se učí-
me poznávat ryby a vodní prostředí, ve kterém žijí. Nedílnou 
součástí je i navazování háčků a povídání si o různých systé-
mech návazců. Ve volných chvílích si zkoušíme rybářské tes-
ty, ale také hrajeme hry a koukáme na filmy. Když přijde jaro
a s ním hezké teplé počasí, vracíme se zpět k vodě  s veškerou 
naučenou teorií, kterou uplatňujeme v praxi. 

 Na konci školního roku jsme pro děti připravili dvoje závody. 
První byly v Chodově v areálu Spartaku Chodov 9. června.
A jak dopadly? Na prvních třech místech se umístili:

1. místo Ploscá Lukáš 616 bodů
2. místo Ješíková Tereza 471 bodů
3. místo Marek Radovan 382 bodů

Druhé závody se pak konaly na požární nádrži v Chranišově 
22. června a vítězi se stali:

1. místo Hozová Lada 235 bodů
2. místo Münzer Josef 224 bodů
3. místo Ploscá Lukáš  209 bodů

 Nesmíme zapomenout ani na týdenní pobyt na Velkém 
Rybníku. Vše nám hrálo do  karet, měli jsme krásné počasí 
na koupání, hraní her, ale i na lov ryb, kvůli kterým jsme tam 
hlavně byli. Děti celý týden soutěžily, kdo nachytá nejvíce 

ryb, na konci se vše sečetlo a nejlepší z nich  byly odměněny 
krásnými cenami. Nejvíce se nachytalo kaprů, největší z nich 
měřil 68 cm, dále byly mezi úlovky plotice, oukleje, cejni, líni, 
ale také úhoři, štiky a sumci. Jako vždy vše hezké muselo 
skončit a tak jsme se po týdnu rozloučili s vodou a zamířili 
zpět k domovům.

Po  prázdninách jsme se opět začali scházet v kroužkui
s nováčky a mladí rybáři si začali zlepšovat své dovednosti.  
Na 14. října jsme pro děti z kroužku uspořádali podzimní ry-
bářské závody. Konaly se na rybníce v areálu Spartaku Cho-
dov a zvítězily v nich:

1. místo Marek Radovan 119 bodů
2. místo Zbyněk Krupka 106 bodů
3. místo Hedvika Krupková 94 bodů

A co si přát závěrem? Asi jen to, aby další rok 2020 byl ales-
poň stejně úspěšný jako rok uplynulý a my si od vody přinesli 
krásné zážitky. 

Hanka Pejšková
vedoucí kroužku mládeže MO Božičany

Rybářský kroužek MO Božičany.
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ČRS MO Božičany z.s. - Závody v lovu ryb na udici 2019.
Závod v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let.) se konal v sobotu 8.6.2019 na rybníku KOMORA - (chovný rybník 
MO na Kaskádě v Nové Roli). V historii MO to byl již 42. ročník závodů v LRU (lovu ryb na udici).

Bylo velmi chladné a větrné počasí, které přetrvalo až do konce závodu.
Presentace účastníků byla zahájena od 6:00 hod. a závod byl odstartován v 7:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 28 rybářů. 
Do 13-té hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo uloveno celkem 645 ks ryb o celkové délce 18.742 cm. 

Z vody bylo vytaženo: 376 kaprů, 77 plotic, 41 cejnů, 40 línů, 4 okouni a 107 ks ostatních druhů ryb.
Vítěz závodu ulovil celkem 101 ks ryb: 51 kaprů, 3 líny, 9 cejnů, 9 plotic a 29 ostatních druhů ryb.

Největším úlovkem závodu byl cejn  56 cm, ulovil jej František Dohnal.

Za statečnost dostaly cenu i dvě ženy - rybářky, zapsané do závodu:  Lenka Bauerová (245 bodů/9 ks ryb) a Jaroslava Jindrová
(229 bodů/9 ks ryb). 

Hlavní výhrou, kterou si odnesl vítěz závodu Roman Vican byla motorová pila HUSQUARNA, kterou do soutěže věnovala
firma STAV-ELEKTRO s.r.o. - Jaromír Obdržálek a Vlastimil Šnajdr.

Všichni, kteří se umístili do 15 místa si odnesli  ceny, které do soutěže věnovala Místní organizace ČRS Božičany.
Mimo naporcovaného 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. Roman Vican 2586 101

2. Zdeněk Mackura 2350 84

3. Oldřich Chýle 1367 43

4. Václav Sochor 1258 50

5. Petr Valchař 1209 45

6. František Dohnal 1003 32

7. Václav Badura 909 29

8. Roman Buza 900 24

9. Jan Valchař 766 26

10. Vladislav Kohout 757 30

11. Michal Makarský 753 26

12. Karel Ečer 745 20

13. Josef Münzer 637 21

14. Karel Chýle 536 17

15. Antonín Klement 452 14
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ČRS MO Božičany z.s. - Závody v lovu ryb na udici 2019.
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POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V LOVU RYB NA UDICI 2020.

Závody v lovu ryb na udici se budou konat v sobotu 6. června.
Připravuje je výbor naší MO společně se členy hospodářského sboru a rybářské stráže.Po velmi příznivém ohlasu
z konání závodů v roce 2019 se opět 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 - 250,- Kč

Zahájení závodu – od 7:00 hod.

Konec závodu – v 13:00 hod. 

Vyhodnocení závodu – předání cen od 14:00 hod.

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. 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. Rezervace lovného místa předem - není možná

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

V ceně startovného je i jedna porce guláše.

Srdečně zve výbor MO
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Pozvali jsme naše členy a také všechny, kdo s námi chtěli 
strávit příjemnou sobotu - 15. června 2019 na:

„Den otevřených dveří v Hospodářském středisku MO
na Kaskádě v Nové Roli“

Bylo krásné, teplé, slunné počasí a na KASKÁDĚ si přítomní 
užili:
• lov ryb na udici na chovném rybníku a to jak rybáři tak 

i nerybáři všech věkových kategorií - metodou chyť
a pusť. 

• pro děti i dospělé byly připraveny různé soutěže, skáka-
cí nafukovací atrakce a Porcelánová školička Thun 1794 
a.s. ve  které si mohly děti i dospělí odekorovat vlastní 
hrnečky.

• na odpoledne od 14:00 hod. byl připraven hudební 
program s kapelami:

VÝMĚNA 73
FŠEHOCHUŤ
KANCL KRYSY
PLESNIVÝ FAZOLE
THE BAKERS

(původně byla na  programu kapela LAZARET, ale z důvo-
du nemoci jsme museli provést operativní programovou 
změnu)

• večer ve 22:00 byl nad rybníkem „Nad Cestou“ odpálen 
ohňostroj.

• po celý den bylo zajištěno občerstvení z grilu a nechybě-
ly na něm ani uzené ryby. Vzhledem k opravdu horkému 
počasí bylo nutno zajistit dostatečné množství tekutin
v podobě nealko i alko nápojů.

Na přípravě a realizaci této akce, která dopadla na jedničku
s hvězdičkou se podíleli členové výboru,  hospodářského 
sboru naší MO a jejich přátele.
Všem patří velký „DÍK“ za tento hezký den.

Jak jsme oslavili 60-výročí založení naší MO?
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 „Rady k vyplňování formuláře povolenky“.

 Téma správného vyplňování „POVOLENKY“ k rybolovu 
je stále živé. 
 Při nesprávném vyplňování evidence docházek vám 
hrozí, že vám ji při kontrole odebere rybářská stráž a při ne-
správném vyplnění sumáře úlovků případně jeho nevyplně-
ní vůbec, pak nevydání povolenky na následující rok (řádně 
nevyplněná povolenka = včas nevrácená povolenka). Pokud 
od vás totiž nesprávně vyplněnou povolenku převezmeme 
a odešleme ji k sumarizaci na územní svaz, vyúčtuje nám za 
ni poplatek 200,-Kč a to se nám fakt platit nechce.

Záznam o docházce a přehled o úlovcích v průběhu 
roku pečlivě vyplňujte a to tak, že při příchodu k vodě zapiš-
te 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 za-
pište i s mírou a váhou do úlovkového lístku. U tohoto druhu 
ryb se nikdy nemůže stát, že budete mít v jednom 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 je-
den řádek sumáře náleží jednomu revíru označenému
v soupisu rybářských revírů 6-ti místným číslem a názvem 
uvedeným tučně 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 sumá-
ře i celkový počet docházek v tomto revíru. Jako docházka se 
počítá i ta kdy nemáte žádný úlovek a nebo jste jej vrátili zpět 
do vody. 
Tato povinnost je zavedena již od roku 2004 a stále o ní řada 
rybářů neví a jsou překvapeni, když vyplnění počtu docházek 
vyžadujeme. 

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 jejich 
vah v posledním listu sumáře. 

Pro názornost uvádíme příklad správně vyplněného
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

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 – – – –

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 ------------- ----- ---- ----
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A aby to bylo úplně dokonalé měli by být nevyplněné řádky ještě proškrtnuté .............................

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

SUMÁŘ ÚLOVKŮ

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 2020.

ÚZEMNÍ POVOLENKY

druh povolenky MP P

Roční 1.400 Kč 1.400 Kč

Roční mládež, ZTP 700 Kč 700 Kč

Děti do 15 let 250 Kč 250 Kč

Měsíční 800 Kč 800 Kč

Týdenní 600 Kč 600 Kč

CELOSVAZOVÉ POVOLENKY

druh povolenky MP P

Roční 2.500 Kč 2.600 Kč

Roční mládež, ZTP 1.400 Kč 1.450 Kč

Děti do 15 let 650 Kč 700 Kč

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY

druh povolenky MP P

roční 3.550 Kč 3.700 Kč

POVOLENKY PRO NEČLENY – ÚZEMNÍ

druh povolenky MP P

Týdenní 1.500 Kč 1.700 Kč

Dvoudenní 700 Kč 1.000 Kč

Denní 500 Kč 700 Kč

POVOLENKY PRO NEČLENY– ÚZEMNÍ
DĚTI DO 15 LET

druh povolenky MP P

Týdenní 500 Kč 600 Kč

Dvoudenní 300 Kč 400 Kč

POVOLENKY PRO NEČLENY – CELOSVAZOVÉ
(VYDÁVÁ POUZE ÚS)

druh povolenky MP P

roční – dospělí 9.000 Kč 9.900 Kč

roční – do 18 let 4.250 Kč 4.600 Kč
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Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany
v roce 2020.

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 v úterý 8.12. a 15.12.2020  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
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Fotogalerie 2019



všem přátelům rybářského sportu za jejich spolupráci, hmotnou i finanční
pomoc, kterou v roce 2019 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
• ELEKTRO - Bohumil Žďárský - 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


