
Vážení přátelé rybářského sportu, 
vážení hosté, dámy a pánové!

Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace 
za rok 2010, abychom pohovořili o úspěších, ale i o problémech. 

Letošní  výroční  členská  schůze  bude  kratší,  není  totiž  volební  ani  nebudou 
předávána rybářská vyznamenání. 

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

K zabezpečení  řádného  chodu  organizace  v roce  2010  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 2011 

Ples se konal 14. ledna a byl vyprodán.
Zodpovídá: kulturní referent 

3. Uspořádat závody dětí a dospělých 
a) Termín: 01.05.2010 - memoriál J. Šlaufa a M. Baumruka v rámci 
    Úslavského poháru.
b) Termín: 29.05.2010 - dětské závody. 
    

   Bylo splněno.
 Zodpovídá: kulturní a hospodářský odbor

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

Provedeno 22. a 23.12.2010. O ryby byl velký zájem. 
Zodpovídá: hospodář a kulturní referent.
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5. Projednat diskusní příspěvky z členské schůze ve výboru MO

Bylo provedeno.
Zodpovídá: předseda

II. V     oblasti budování, údržby a chodu MO  

1. dokončit výstavbu nového rybníka Nad Panelkou III 
Nebyl odstraněn únik vody.

2. řádně krmit a provést hnojení rybníků dle rozboru vody
3. zajistit řádnou ochranu chovných rybníků
4. opravit hráz náhonu a stavidlo u Vlčic – přesunuto na rok 2011.

Navíc se vybudovaly toalety v areálu na Hradišti.

     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,         
odměňování členů dle pracovního řádu, 
krmení na chovných rybnících, 
ostraha povodí a rybníků 
a zajištění obsádky pro oba revíry.

Výbor má  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. Bohužel oznámil výboru, že by rád po 10 letech práci na podzim 
skončil.

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 
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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. 

I  v roce  2010 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 
malý 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  2009/2010  chodilo 
pravidelně do tohoto kroužku 9 dětí a všem byla vydána povolenka k lovu ryb. 

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 pí 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. V uplynulém roce a na počátku letošního roku o to 
náročnější,  že  veškeré  dění  v organizaci  musí  být  prováděno  elektronicky 
v programu „LIPAN“. Milan Alexy ve spolupráci se Stanislavem Zoubkem tuto 
novou situaci zvládají dobře. Přeji p. Alexymu hodně chuti a úspěchů v práci 
jednatele a pořád hodně elánu při každé akci a brigádě ve prospěch organizace.

V loňském roce zemřelo několik našich dlouholetých členů.  Byl mezi  nimi  i 
dlouholetý člen výboru MO, dlouholetý hospodář,  vášnivý milovník rybaření 
pan Josef Michálek starší. Nyní se určitě z nebíčka dívá, jak si vedeme a jak 
oslavíme jeho dnešní svátek.
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Rybářské závody v roce 2010

VIII. ročník Memoriálu M. Baumruka a J. Šlaufa v rámci „Úslavského poháru.

Závody probíhaly na rybníce v Cecimě dne 1. května za účasti  63 účastníků. 
Z toho 56 mělo úspěšný lov, dosáhly úlovku. 56. byl nejmladší závodník, ročník 
1999 Patrik Kajer, který se neztratil ani při dalších závodech.

Pořadí: 1. Edl Milan, Plzeň, počet bodů 1751
2. Krýsl Pavel, Ledce, počet bodů 1722
3. Bárta Václav, Přeštice, počet bodů 1638.

Z našich  členů,  kteří  se  zúčastnili,  byl  nejlepší  na  10.  místě  Václav  Hraběta 
s počtem bodů 1020.

To byly poslední závody v rámci „Úslavského poháru“. Pořadatelé nepřistoupili 
na náš stálý termín při pořádání Memoriálu. Proto budeme pořádat IX. ročník 
Memoriálu ve stejný termín, jako v minulosti. Sice bude menší účast, ale bude 
zase aspoň větší zábava. Přijďte proto 30. dubna na Cecimu.

Další závody, které pořádáme, jsou dětské otevřené závody ke Dni dětí.
Konaly se 29. 5. na sádkách, na rybníce V lipách. Zúčastnilo se 39 závodících 
dětí všeho věku. Uloveno bylo celkem 242 ks ryb o celkové délce 4982 cm. 
Největší rybu ulovila Nicol Mrázová, a to 80 cm dlouhého sumce. Třípatrový 
dort byl odměnou za vysilující boj. Díky mnohým sponzorům se podařilo, že 
každý přítomný dostal ráno balíček se svačinou a na závěr dostal každý soutěžící 
oběd a rybářskou výbavu.

Pořadí bylo následující: 1. Bozděch Lukáš, ročník 2000, Plzeň, 1031 bodů
2. Krýsl Aleš, ročník 1999, Ledce,  878 bodů
3. Kajer Patrik, ročník 1999, Blovice,  524 bodů

Doufáme, že na letošní rok bude k dětem počasí přívětivější. Přiveďte své děti, 
vnoučata, děti vašich známých v sobotu 28. května na rybník V lipách na pěkné 
závody!
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A nyní jak jsme hospodařili s rybami.

V roce 2010 byly zakoupeny tyto ryby:

30000 ks štičky (váčkový plůdek)
Na sádkách byl pro ně připraven rybník a po pěti týdnech intenzivního krmení 
bylo sloveno 1700 ks štičky o velikosti 5 – 7 cm, které byly následně rozvezeny 
po celé řece.

2000 ks candátího ročka z MO Nýrsko. Vysazen na Cecimě a v řece.

4 q kapra, použit na nasazení Cecimy

Na chovných rybnících bylo vyloveno pro nasazení na naše revíry celkem 2600 
ks kapra, 300 ks štiky +  1700 rychlené štiky, 250 ks lína, 80 ks amura, 40 ks 
tolstolobiků, 200 kg bílé ryby, 100 ks okouna.

Na vylepšení stavu tzv. bílé ryby po náletech kormoránů se podařilo sehnat a 
dovézt 150 kg ze soukromé vody. Letošní zimu se podařilo na Územním svazu 
dosáhnout povolení odstřelu kormoránů. Myslivecké sdružení „HÁJE“ Blovice 
se odstřelu začalo věnovat. Počet odstřelených kusů se zatím neví – dozvíme se.

Ostrahu remízů a chovných rybníků provádí naše RS s různým elánem. Nejvíce 
pochůzek a zápisů v povolenkách měl  člen RS Josef  Amcirk a nezahálel  ani 
Milan Baumruk.
Nejméně se pytlačilo ve Vrbovkách. 
Nejhorší  situace  je  stále  na  Struhařských  rybníčkách.  Na  spodním  byly 
vychytáni  všichni  větší  amuři  (cca  40  ks).  Byla  několikrát  provedena  noční 
kontrola, ale včas jsou pytláci informováni o našem výjezdu. Vždy na cestě stálo 
auto, stačil jeden mobil a na nikoho jsme nenarazili. 
Na  revírech  jste  již  narazili  na  profesionálního  člena  RS.  Zatím  jsou  naši 
členové ukáznění, protože nepřišla ani jedna hlášena o nějaké závadě při lovu. 
Jiná situace je na revíru Vltava 16–19–Orlík. Tam jsou hlášeny 3 závady. A 
jedna sebraná povolenka s trestem na 3 měsíce za lov na 3 pruty. Další závada – 
nepřítomnost u prutů. Jmenovat nebudeme, chybující si již tresty odbyli. 

Na  rybníce  v Cecimě  se  objevil  –  nevíme,  kdo  ho  do  vody  přivezl  –  karas 
stříbřitý.  Pohroma pro  vodu,  kde  se  objeví.  Nestačí  přemnožený  cejn  velký. 
Proto výbor MO odsouhlasil, kdo uloví karase stříbrného, nesmí ho pustit zpět 
do vody. Bude projednáno i na ÚS Plzeň. Byl objeven náhodně při zkušebním 
elektroodlovu pod přepadem v počtu 11 ks konzumní velikosti 33–42 cm! Odlov 
el.  agregátem  provádí  ve  spolupráci  s hospodářem  MO  p.  Vlach,  který  tím 
pořádá akci  pro své studenty. Provádí se odlov na Chocenické potoce a pod 
přepadem v Cecimě. V loňském roce na těchto lokalitách bylo zjištěno 12 druhů 
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ryb.  Pan  Vlach  spolupracuje  i  s ÚS  Plzeň,  kde  si  ho  váží  jako  jednoho 
z nejlepších odborníků přes ryby a obojživelníky.

I  při  letošním vydávání  jste  se  setkali  s platbou 500 Kč na  tzv.  účet  SHR. 
Přestože toto mnozí kritizujete, je třeba říci, že toto schválila územní konference 
ÚS  Plzeň  téměř  jednomyslně  po  předchozích  projednáních  v místních 
organizacích při jejich členských schůzích. Místní organizace tak dostávají část 
zpět na své hospodaření. Tím odpadá brigádnická povinnost. Příspěvek 500 Kč 
nelze v žádném případě promíjet.  Brigádnickou pomoc však potřebujeme pro 
hospodaření  na  rybnících,  údržbě  majetku  a  pořádání  kulturních  akcí. 
Poděkování patří všem členům, kteří potřebné práce vykonají. Individuálně bude 
jejich přístup jinak ohodnocen.

Nyní informace o úspěších v docházce k vodě a nových pravidlech evidence a 
vydávání povolenek. 

Největší  ulovená ryba na  našich revírech byl  sumec  velký 130 cm a 15 kg, 
ulovený na Cecimě panem Miroslavem Sobotou.
Největší ryba na jiném revíru byla úctyhodná štika na Klabavě (Ejpovice) o 119 
cm a 16 kg, ulovená p. Krupařem z Blovic.
Pravidelně na Orlíku jsou stále chytáni velcí kapři, sumci a i candáti.
Luboš Kysczuk má krásné candáty, Vašek Tuček zase velké amury. Takových je 
vás tam víc. 
Největší návštěvnost dosáhl rybník Labuť v Žinkovech. Velký počet kaprů, ale 
nízká průměrná hmotnost (1,6 kg). 
Nejvíce navštívených revírů jak mimopstruhových, tak i pstruhových, dosáhl Jiří 
Šimána.

Jak jste již zjistili při vydávání letošních povolenek k lovu, tak došlo na přechod 
evidence jak členských legitimací,  tak i  povolenek přes internet  elektronicky 
v tzv. akci „LIPAN“. Vše je přes ÚS Plzeň. Proto upozorňujeme ty členy, kteří 
odevzdávají povolenky až po 15.lednu, že příštím rokem budou mít s vydáním 
povolenky  velké  problémy.  Nebude-li  povolenka  včas  a  řádně  vyplněna  a 
odevzdána, tak počítač nepovolí povolenku na další rok vydat. To se týká i včas 
zaplacených členských příspěvků – do konce února! Proto doporučujeme všem 
členům si prostudovat stanovy ČRS a obnovit si platné řády a předpisy.

Další  upozornění:  po  vydání  letošního  platného  seznamu  revírů  a  v něm 
uváděných délek ryb nastala změna v délce úhoře; všichni si poznamenejte, že 
nejmenší úhoř musí mít 50 cm!
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Při  vydávání  povolenek  na  rok  2011  a  další  musí  být  vždy  jak  jednatel, 
brigádnický referent, pokladník a hospodář, protože do počítače má každý jiný 
přístup,  takže  po 2  hlavních  vydávacích  dnech se  budou povolenky  vydávat 
každé poslední úterý v daném měsíci od 18.00 do 19.00 hodin v klubovně na 
Hradišti. Je to dosti zásadní rozhodnutí, ale za 2 hlavní vydávací dny se to dá 
v klidu udělat. Proto na pár zbylých povolenek zůstávají ty úterky.

Celkem s obavou hledíme na vývoj letošního počasí přes zimu. Všechno je již 
velmi dlouho zamrzlé, a to chvilkové tání a větší přítok a potom zase zamrznutí, 
nic pro ryby dobrého. Na led nejde vlézt, tok se vrtá, kdy to jde.

Celkem máme na rybnících zakomorováno 3800 ks kapra, 100 štik, 200 lína, 40 
matečných okounů, 100 ks candáta, 200 kg bílé ryby, 50 amurů.
V uplynulém roce jsme vrátili majitelům rybník tzv. „Kněžský“ v Seči.
Rybník vybudovaný Na Panelce již byl zkušebně napuštěn na plnou vodu. Ale 
hráze ještě řádně nesedají, tak byl znovu vypuštěn a dojde k úpravě hráze. Tím 
byl zatím dokončen poslední nový rybník. Zatím budeme splácet půjčku od ÚS 
Plzeň. Pak uvidíme, co vymyslí náš stavitel Jirka Honz.

Spotřeba krmiva za rok 2010 byla: 20 q ječmene, 25 q pšenice, 8 q různých 
druhů šrotů, 3 q usušeného pečiva; celkem 56 q. 
Na letošní rok máme v zásobě na jaro celkem 10 q. Je stále pracnější sehnat za 
slušné peníze krmení.
Do  budoucna  se  musíme  připravit  na  vyčlenění  určité  částky  na  zaplacení 
krmení. Počítat musíme i s nákupem staršího pečiva.
Vše jen o penězích.

Nyní informace, co bylo z vody vytaženo našimi členy. Úmyslně říkáme členy 
MO Blovice - protože zjednodušením zpracováním odevzdaných povolenek již 
delší dobu nedostaneme k vyhodnocení, co ulovili členové jiných MO v našich 
revírech.

Na revíru Úslava 3 byl vykázán počet ulovených ryb:

289 ks kapra,
4 ks lína,
58 ks cejna,
64 ks štik,
17 ks candáta,
11 ks amura,
21 ks úhoře,
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7 ks tlouště,
2 ks okouna,
4 ks bolena,
ostatních 64 ks.

Na revíru Úslava 3A:

348 ks kapra,
10 ks štik,
6 ks candáta,
7 ks amura,
206 ks cejna,
6 ks tlouště,
1 ks bolena,
8 ks karase,
1 ks sumce,
ostatní 24 ks.

Celkem bylo odevzdáno 72 povolenek bez úlovku.

Stav členské základny

Naše místní organizace má celkem 382 členů. Z toho je 11 žen, 13 mládež 16-18 
let a 16 dětí ve věku 6-15 let.

Práce s majetkem organizace

V loňském roce se podařilo vyřešit 2 majetkové záležitosti. V areálu sádek na 
Hradišti  nám patřila  komplet  budova klubovny a skladů.  Od statku Jeneč se 
podařilo nakoupit pozemek pod budovou za částku 10.000 Kč. Dále se podařilo 
bezúplatně získat  dalších 700 m2 v okolí  budovy od státu.  Na zbytek plochy 
(rybník a sádky) máme uzavřenu nájemní smlouvu s Pozemkovým fondem. Tím 
máme i předkupní právo v případě prodeje těchto pozemků.

V závěru zprávy mi dovolte,  abych poděkoval vám všem, kteří  jste u rybářů 
aktivně pracovali.

Přátelé rybářského sportu,

8



to  je  v hlavních  rysech  všechno,  co  jsem  považoval  za  důležité  přednést. 
Uvedená fakta  z naší  činnosti  dávají  dostatečný prostor  k námětům v diskusi. 
Kromě kladných 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!!
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