
Vážení přátelé rybářského sportu, 

vážení hosté, dámy a pánové! 

Sešli  jsme  se  opět  po  roce,  abychom  zhodnotili  činnost  naší  rybářské 
organizace  za  uplynulé  období,  abychom pohovořili  o  úspěších,  ale  i  o 
problémech. 

Letošní výroční členská schůze je o to významnější, že řada členů obdrží 
rybářská vyznamenání a budou zvolen nový výbor na další volební období 

Nejprve přistupuji ke kontrole usnesení z loňské členské schůze. Usnesení 
nám uložilo: 

K  zabezpečenířádného  chodu  organizace  v  roce  2009  stanovila  členská 
schůze následující plán práce a ukládá výboru MO zajistit 

I. V oblasti organizační a výchovné 

1. Konání minimálně 10 výborových a 1 členské schůze 

Termín: průběžně (konalo se 10 výborových schůzí s průměrnou 

účastí 62 %) 

Zodpovídá: předseda 

2. Uspořádat rybářský ples 

Termín: leden 2009 

Zodpovídá: kulturní referent 

3. Uspořádat závody dětí a dospělých 

a, Termín: 02.05.2009 memoriál J.Šlaufa a M. Baumruka v rámci 

Úslavského poháru. 

b, Termín: 30.05.2009 dětské závody. 

c, Termín: 05.09.2009 Úslavský pohár 

Zodpovídá: kulturní a hospodářský odbor 

4. Zajistit prodej vánočních kaprů a další aktivity vedoucí  
ke zvýšení příjmů organizace 



Termín: průběžně 

Zodpovídá: hospodář a kulturní referent 

5. Projednat diskusní příspěvky z členské schůze ve  
výboru MO 

Zodpovídá: předseda 

II. V oblasti budování, údržby a chodu MO 

1. pokračovat ve výstavbě nového rybníka Nad Panelkou  
III

Zodpovídá: předseda 

2. řádně krmit a provést hnojení rybníků dle rozboru vody 

3. zajistit řádnou ochranu chovných rybníků 

4. opravit hráz náhonu a stavidlo u Vlčic 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: hospodář a brigádnický referent 

Jako body stále trvající jsou: 

-  péče  o  žáky  s  účastí  na  práci  v  kroužcích,  péče  o  vývěsní  skříňku,  
odměňováníčlenů dle pracovního řádu, krmení na chovných rybnících,  
ostraha povodí a rybníků a zajištění obsádky pro oba revíry 

Výbor měl  15  členů.  V  průběhu  roku  řešil  výbor  záležitosti 
vyplývající z usnesení členské schůze a všechny ostatní záležitosti 
týkající se řádného chodu organizace. 

Dobře pracuje pod vedením p. Josefa Michálka ml.  hospodářský odbor, 
který  se  schází  pravidelně  každé  úterý.  Zajišťuje  činnosti  s  chovem  a 
nákupem ryb, veškerou údržbu, brigádnické akce, výdej povolenek a další. 
Pan Josef Michálek ml. práci věnuje veškerý svůj volný čas, jeho chuť a 
láska k rybaření je obdivuhodná. 

Kulturní  odbor  vede  p.  Luboš  Ptáčník.  Komise  zajistila  konání 
plesu,  členské  schůze,  svátku  dechovek,  akcí  Muzea  jižního 
Plzeňska  a  rybářské  závody.  Kulturní  komise  se  postarala  svojí 
činností  o  významný  finanční  přínos,  který  umožnil  dostatečné 
zarybnění  našich  revírů  a  zajistila  prostředky  pro  ostatní  činnost 



organizace.  Práce  kulturního  odboru  je  velmi  náročná.  Luboš 
Ptáčník ji  zvládá špičkově, jemu a celému týmu patří  mimořádné 
poděkování. 

III. Zpráva 2009 

I v roce 2009 vedl pan Milan Bureš rybářský kroužek, který má zázemí v 
Domě dětí a mládeže. Každé pondělí jej navštěvují děti ve věku od 6 do 15 
let a seznamují se nejen s rybářským řádem, ale učí se též poznávat druhy 
ryb, jejich míry a vše co žije v okolí vody a ve vodě. Součástí kroužku je i 
poznávání  stromů,  rostlin  a  jiné  vegetace  rostoucí  v  blízkosti  vod.  Při 
pěkném počasí chodí malí rybáři chytat ryby na naše sádky na Hradiště. 

Po  zdárném  absolvování  rybářského  kroužku,  který  mohou  děti 
navštěvovat jen jeden rok, obdrží povolenku k rybolovu.Ve školním roce 
2008/2009 chodilo pravidelně do tohoto kroužku 9 dětí a všem byla vydána 
povolenka k lovu ryb. Z dětí do mládeže bylo převedeno 12 dětí. 

Dne 30. 05. 2009 byl uspořádán na sádkách na Hradišti dětský den, kde 5 
dětí ve věku do 15 let závodilo v chytání ryb. 

Po  prázdninách  v  novém  školním  roce  2009/2010  se  přihlásilo  do 
rybářského kroužku 7 dětí. 

Za účasti  6 dětí byla uskutečněna dne 14. 12. 2009 soutěž o vánočního 
kapra. Zvítězil Patrik Bílý za mladší žáky a Lukáš Kepl za starší žáky. 

Děkuji panu Milanovi Burešovi za jeho práci s mládeží. Práce s dětmi pro 
sportovní rybaření je velmi důležitá. Formuje dětskou osobnost v kladném 
vztahu k přírodě.Z mnohých dětí budou možná budoucí pokračovatelé naší 
organizace. 

Účetnictví organizace je  řádně a  kvalitně vedeno.  Tuto  náročnou 
práci provádí paní Šlajsová, jež je manželkou našeho člena. Věřím, 
že paní  Šlajsová bude ve vedení  účetnictví  úspěšně pokračovat. 
Řádné vedení účetnictví je neodmyslitelné od dobrého chodu celé 
organizace. I paní Šlajsové velmi děkuji. 

O administrativu  organizace  se  stará  jednatel  pan  Milan  Alexy.  Práce 
jednatele je náročná a neodmyslitelná. Přeji mu hodně chuti a úspěchů v 
práci jednatele a pořád hodně elánu při každé akci a brigádě ve prospěch 
organizace. 

Při výdeji povolenky v letošním roce jste se seznámili s tzv. účtem „SHR“, 
tj. Kč 500,-. Tento účet byl založen na základě rozhodnutí ÚS Plzeň. Nově 



jej organizace schválila na loňské výroční členské schůzi, změna jeho výše 
nebyla provedena. 

Platí tedy: povinných 500,- Kč. Na účet platí všichni členi MO starší 18ti let 
a to při zakoupení povolenky k lovu ryb. Výjimku tvoří majitelé průkazů 
ZTP a ZTP-P, ti jsou od platby osvobozeni. 

ÚS provede  zpětné  rozdělení  podle  počtu  členů,  počtu  chovných 
rybníků a podle rozlohy nasazovaných revírů. Ty organizace, které 
nemají žádné chovné rybníky ani revíry, nedostanou zpět nic. Jejich 
peníze budou rozděleny dle daného rozdělovníku,  jenž navrhl  ÚS 
Plzeň.  Zatím  ještě  nevíme  kolik  peněz  dostane  naše  MO.  Podle 
tohoto „SHR“ bude taktéž upraven brigádnický řád naší MO, který 
budete dnes schvalovat! 

Naše MO poskytla úlevy za odpracované hodiny za rok 2009, které byly 
schváleny v brigádnickém řádu. 

Slevy byly poskytnuty : 

• každému  členovi,  jež  dosáhl  věku  75  let  a  po  jeho  10letém 
členství v naší MO byla vydána povolenka zdarma 

17x, tj. Kč 16.150,- 

• za brigádnickéhodiny, za obilí 

členovi výboru 

36x, tj. Kč 34.200,- 

• slevy z povolenek 

21x, tj. Kč 7.900,- 

Za slevy zaplatila MO částku ve výši 

Celkem Kč 58.250,- 

=============== 

Rybářská stráž dostává povolenku od ÚS zdarma 

Chovné  rybníky :  na  podzim se  začal  napouštět nově  postavený 
rybník „Nad panelkou III“ o rozloze 1 ha. V současné době je rybník 
již  napuštěn a letos na jaře bude nasazen rybou.  Zbývají  dodělat 
ještě  nějaké  dokončovací  práce,  které  se  budou  realizovat  již  za 



provozu. Pro letošní rok jsme od města Blovice získali do pronájmu 
rybník v obci Hradišťský Újezd o rozloze 0,40 ha. 

V loňském roce bylo na všech rybnících zkrmeno 65q krmného obilí, 500kg 
sušeného chleba a ostatní krmný odpad. 

Na rok 2010 máme uskladněno zatím 30q obilí. Vždy se sehnalo obilí a to i 
v podobě náhrady brigádnických hodin, ale zavedením „SHR“, to již není 
možné. Bude tedy nutné obilí zakoupit. 

Na letošní rok máme v rybnících zakomorováno celkem : 

4.200 ks kapra 

500 ks lína 

1.000 ks bílé ryby 

100 ks štik 

50 ks tolstolobika 

200 ks amura 

a dalších druhy ryb 

Rychlenou štiku jsme měli na sádkách na Hradišti v počtu 1.600ks. Tato 
štika byla rozvezena po celém toku naší řeky. 

Na řece -Úslavě 3A bylo nasazeno celkem : 

1.150 ks kapra 

300 ks candáta 

2.000 ks plotic 

150 ks lína 

60 ks amura 

Amura nám ÚS přestal proplácet, neboť ho nemáme v nasazovacím plánu, 
ale byla by škoda ho nenasazovat. 

Doufáme,  že  úpravou a  zprovozněním čističky  odpadních  vod z  jatek  v 
Hradišťském  Újezdě  dojde  k  vylepšení  jakosti  vody  v  Cecimě.  Provoz 
čističky  odpadních  vod  probíhá  bez  závad.  Jsou  prováděny  pravidelné 
rozbory vypouštěných vod. 



Do  některých  rybníků  jsme  zkusili  nasadit  chovné  okouny,  kterých  na 
revírech  ubývá.  Podaří-li  se  nám výtěr  a  odchov,  pak  počítáme  s  jejich 
nasazením. 

V roce 2009 byly nakoupeny tyto ryby: 

3.000 ks štiky 

800 ks candáta 

100 ks kapra z Hradišťského Újezdu 

2.000 ks kapra k1 

Na rok 2010 plánujeme nakoupit tyto ryby: 

30.000 ks štiky 

2.000 ks candáta 

500 ks amura ročka 

1.000 ks kapra k1 

Nasazení na revíry v roce 2009 

Na řece -Úslavě 3A 

V loňském roce byly slabší přírůstky na chovných rybnících a tak se na řeku 
Úslavu dostaly menší ryby. Řeka byla nasazena podle nasazovacího plánu. 
Candáta se nám podařilo sehnat až přes soukromého dodavatele z Kdyně. 

Na revíru Úslava 3 bylo vykázáno dle ulovených druhů ryb: 

291 ks kapra o ø hmotnosti 1,98 kg 

68 ks štiky 

29 ks candáta 

39 ks tlouště 

52 ks cejna velkého 

19 ks lína 

6 ks sumce, z toho 1 sumec měřil 109 cm a vážil 9 kg 

Na revíru Úslava 3A bylo vykázáno dle ulovených druhů ryb: 



343 ks kapra o ø hmotnosti 2,20 kg 

10 ks lína 

8 ks štik 

13 ks candáta 

113 ks cejna velkého 

16 ks tlouště 

12 ks amura 

Na jiných revírech bylo uloveno nejvíce ryb v Žižkovech a to přes 800 ks 
kapra. 

Uvedené úlovky jsem jen výčtem toho, co bylo uloveno našimi členy. 
Počet úlovků ostatních rybářů na našich revírech budeme znát až v 
měsíci září. 

Na revíru ÚS Plzeň začala působit profesionální rybářská stráž. Na našich 
revírech působí pan Dort ze Spáleného Poříčí, který již rybářskou stráž MO 
proškolil.  Za  loňský  rok  vykázala  naše  rybářská  stráž  celkem  95 
provedených  kontrol.  Při  kontrolách  nebyl  zaznamenán  žádný  větší 
prohřešek a vše ostatní vyřešila rybářská stráž domluvou na místě. Nejvíce 
kontrol provedl pan Josef Amcirk. Lze očekávat, že profesionální stráž bude 
přísnější. Takže dávejme si větší pozor na chování u vody. Zatím sledujeme 
s  rozčarováním  vydání  nového  zákona  o  pytláctví.  Neboť  není  vůbec 
myslitelné dokazovat škodu nad Kč 5.000,-.  Tento problém řeší  taktéž v 
myslivosti.  Neexistuje  totiž  ceník  ryb  a  ostatních  živočichů,  který  by 
zohledňoval  cenu  matečných  a  chráněných  ryb.  Zákon  č.40/2009  Sb.,  o 
pytláctví  říká,  že  kdo  neoprávněně  uloví  zvěř  nebo  ryby  v  hodnotě 
minimálně Kč 5.000,-, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky. Do 
částky Kč 5.000,-  se  jedná o přestupek,  kdy přestupkem je  neoprávněné 
lovení zvěře nebo chytání ryb. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 
Kč 8.000,- a zákaz činnosti do 1 roku. Takže případní pytláci to zase tak 
jednoduché nemají. 

Závody v roce 2009 

V květnu  byl  uspořádán  Memoriál  M.  Baumruka  a  Jaroslava  Šlaufa.  V 
rámci Úslavského poháru. 

Pořadí po skončení Memoriálu: 



1. místo: PavelŠulc, Nýrsko – 113 bodů 

2. místo: Karel Břinda, Blovice – 96 bodů 

3. místo: Roman Hladík, Plzeň – 93 bodů 

Dne 30. 05. 2009 byly uspořádány závody dětí, celkem se zúčastnilo 47 dětí 
ve věku od 4 do 15 let, včetně dětí bez rybářského lístku. Každý účastník 
dostal při zápisu, jako každoročně svačinu, oběd a všechny zúčastněné děti 
si po skončení akce odnesly něco do rybářské výbavy. 

Pořadí po skončení závodů dětí: 

1. místo: Aleš Krýsl, Ledce – 614 bodů 

2. místo: Lukáš Bozděch, Plzeň – 411 bodů 

3. místo: Petr Pondělík, Blovice – 262 bodů 

Celkem uloveno 194 ks ryb o celkové délce 4.163 cm. 

Další závod se uskutečnil v září na rybníce Cecimě, v rámci Úslavského 
poháru. 

Pořadí po skončení Úslavského poháru: 

1. místo: Václav Hraběta, Blovice 

2. místo. Jiří Ungr, Klatovy 

3. místo: Jan Šifta , Chotěšov 

4. místo: Pavel Smola, Blovice 

Na rok 2010 připravujeme tyto závody: 

Dne 01. 05. 2010 bude uspořádán další ročník Memoriálu M. Baumruka a 
Jaroslava Šlaufa na rybníce Cecimě. 

Dne 29.05.2010 se uskuteční závody dětí ve věku do 15 let na sádkách na 
Hradišti. 

Ostatní závody jsou zatím v jednání a více informací se dozvíte ve vývěsní 
skříni na náměstí. 

Informace o členské základně: 

Je nás celkem 407 členů 



24 členů tvoří mládež ve věku do 18 let 

z celkového počtučlenů je 12 žen 

Řadu let jsme si připomínali, že nejstarším členem naší organizace je pan 
Alois Vyleta. Bohužel pan Alois Vyleta zemřel na konci minulého roku a to 
krátce po svých 94.narozeninách. Pane Vyleto, Lojzíku, Kukačko a vůbec 
jak jinak Vám bylo přezdíváno, dlouho na Vás budeme vzpomínat.  Čest 
Vaší památce. 

Vážení přátelé, 

dnes končí svoje volební období výbor naší organizace. 

Výbor tvořili: 

Jan Poduška 

Milan Alexy 

Václav Špaček 

Josef Michálek st. 

Josef Michálek ml. 

Jiří Honz 

Jiří Telekeš 

Emanuel Jandera 

Josef Hodek 

Václav Skřivan 

Jiří Šimána 

Luboš Ptáčník 

Václav Tuček 

Milan Bureš 

a 1 rok Jaroslav Kýna 



Dovolte, abych celému výboru poděkoval za odvedenou práci. Část výboru 
kandiduje  znovu,  část  výboru  bude  obměněna.  Všem,  kteří  budou  dnes 
zvoleni přeji hodně úspěchů při správěrybářské organizace. 

Přátelé rybářského sportu, 

to je v hlavních rysech všechno, co jsem považoval za důležité přednést. 
Uvedená fakta z našíčinnosti dávají dostatečný prostor k námětům v diskusi. 
Kroměkladných výsledků jsou i  problémy, mnohé se třeba nepovedlo. Je 
třeba  ale  hodnotit  celkový výsledek celého kolektivu,  a  ten je  dobrý.  Je 
dobrý i přesto,že ubývá nadšenců, kteří jsou ochotni zadarmo věnovat svůj 
volný čas. Přesto věřím, že vždy budeme mít partu, která potáhne za jeden 
provaz v největší zájmové organizaci v Blovicích. 

Děkuji Vám za pozornost,  přeji  nám všem úspěšnou sezónu a především 
pak pevné zdraví! 

Petrův zdar!! 


