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

Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace 
za rok 2011, 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. 
K zabezpečení  řádného  chodu  organizace  v roce  2011  stanovila  členská 
schůze následující plán práce a uložila výboru MO zajistit:

I. V     oblasti organizační a výchovné  

         1.    Konání minimálně 10 výborových a 1 členské schůze
      Konalo  se 9 výb. Schůzí s prům. účastí 71 %                                    

         Zodpovídá: předseda 

2. Uspořádat rybářský ples
     Termín: leden 2012 

Zodpovídá: kulturní referent 
Ples se konal 13. ledna a byl úspěšný.

3. Uspořádat závody dětí a dospělých 
a) Termín: 30.04.2011 - memoriál J. Šlaufa a M. Baumruka
b) Termín: 28.05.2011 - dětské závody
  Zodpovídá: kulturní a hospodářský odbor 
Oba závody byly uspořádány.

4. Zajistit prodej vánočních kaprů a další aktivity vedoucí ke zvýšení  
příjmů organizace
Termín: průběžně
Zodpovídá: hospodář a kulturní referent 
Splněno.  

5. Projednat diskusní příspěvky z členské schůze ve výboru MO
Zodpovídá: předseda 
Splněno.
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II. V     oblasti budování, údržby a chodu MO  

1. dokončit výstavbu nového rybníka Nad Panelkou III. 
- dokončeno

2. řádně krmit a provést hnojení rybníků dle rozboru vody
- provedeno

3. zajistit řádnou ochranu chovných rybníků 
- průběžně prováděno

4. opravit hráz náhonu a stavidlo u Vlčic 
- pro složité podmínky zatím neprovedeno

5. opravit spodní hráz na sádkách
- provedeno částečně

6. domluvit se s Mysliveckým sdružením „HÁJE“ o pravidelném 
odstřelu kormoránů a o likvidaci norka amerického povoleným 
způsobem
- provádí se

     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,         
krmení na chovných rybnících, 
ostraha povodí a rybníků 
a zajištění obsádky pro oba revíry

Plněno.

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  spojené  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. Pan Michálek původně oznámil, že chce po 10 letech 
ve  funkci  skončit.  Podařilo  se  ho  přesvědčit;  ve  funkci  hospodáře  pracuje  i 
nadále.
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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. 

V pololetí  odstoupil z výboru MO a z funkce pokladníka Jiří  Telekeš.  Děkuji 
Jirkovi  za  veškerou  práci  ,  kterou  ve  výboru  vykonal.  Funkci  pokladníka 
převzala  paní  Martina Roulová,  která  se  ve výboru rychle  zapracovala.  Jako 
jediná žena ve výboru MO bude mít jistě pozitivní vliv na ostatní členy. Martina 
je  vstřícná,  ochotná  a  pracuje  velmi  dobře  i  při  jiných  příležitostech  než  je 
vedení pokladní agendy.

I  v roce  2011 vedl  pan Milan Bureš  rybářský  kroužek,  který má  zázemí  v 
Domě dětí a mládeže. Do rybářského kroužku 2010-2011 bylo přihlášeno 7 dětí. 
Po  zdárném  absolvování  rybářského  kroužku  jim  byla  vydána  povolenka 
k rybolovu.
Dne 28.05.2011 byl  na  rybářských  sádkách  Hradiště  uskutečněn  Dětský  den 
v lovení ryb na jeden prut. Zúčastnilo se 47 dětí. 

Od října 2011 zahájil činnost nový rybářský kroužek 2011-2012. Do kroužku 
chodí 9 dětí.
Dne 20.12.2011 byla uskutečněna Soutěž o vánočního kapra za účasti 9 dětí. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

Vítězové: mladší: Dominik Mráz,
starší: Tomáš Macourek.

V kroužku se děti učí poznávat nejen ryby, ale také život ve vodě, na vodě a 
kolem vody. Nezapomíná se ani na stromy a různé rostliny. Děti si sestavují 
udice, navazují háčky a podobně. Též se promítají filmy s rybářskou tématikou. 
Kroužek probíhá v Domě dětí každé úterý od 15.30 hodin.
Jakmile se počasí umoudří, chodí noví rybáři chytat na naše sádky Hradiště; tam 
také dostanou děti povolenku k rybolovu.

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. 
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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.

Rybářské závody v roce 2011

V loňském roce proběhly dvoje rybářské závody.

Memoriálu J. Šlaufa a M. Baumruka se zúčastnilo 47 lovících rybářů, i když 
není memoriál započítáván do Úslavského poháru.

Pořadí: 1. Michal Soukup, Plzeň , 1487 bodů
2. Luboš Kasl, Nebílovský Borek, 1425 bodů
3. Roman Hladík, Blovice, 1418 bodů

Letošní rok se bude Memoriál konat dne 05.05.2012 opět na rybníce v Cecimě. 
Vše bude včas na vývěskách MO a v Blovických novinách. 

Dále proběhly tradiční dětské rybářské závody za účasti 51 lovících a dalších 
přihlížejících. Díky zajištění od sponzorů byly závody na náklady nejnižší za 
poslední ročníky. Za to patří sponzorům poděkování.

Pořadí: 1. Dominik Mráz z Blovic - 240 bodů
2. Ondřej Hrabačka z Varvažova – 160 bodů
3. Aneta Palečková z Blovic – 159 bodů

Další závody proběhnou 26. května, opět na sádkách MO.

Během jarních měsíců lze na sádkách zahlédnout mladé rybáře. Jedná se o již 
zmiňovaný rybářský kroužek při DDM vedený M. Burešem.

Nyní podám informace, jak si vedli v úlovcích na našich revírech naši členové.
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Rok 2011 nebyl  pro rybáře  dle  dostupných  výsledků v ulovených rybách na 
všech navštívených revírech moc úspěšný. Nejen na Orlíku.

Na našich revírech bylo uloveno:

Úslava 3 – řeka:

kapr 318 ks – 651,90 kg (Ø 2,05 kg/ks)
lín 12 ks – 7,20 kg
štika 84 ks – 71,40 kg
candát 18 ks – 39,30 kg
amur 15 ks – 52,90 kg
cejn 43 ks – 58,50 kg
tolstolobik 1 ks – 2,10 kg
úhoř 5 ks – 5,80 kg
okoun 11 ks – 2,90 kg
tloušť 5 ks – 2,05 kg
sumec 2 ks – 11,60 kg
ostatní 47 ks – 1,70 kg

Celkem 561 ks o celkové váze 907,35 kg.

Úslava 3A – Cecima

kapr 285 ks – 353,80 kg (Ø 1,88 kg/ks)
lín 2 ks – 0,80 kg
štika 9 ks – 26,90 kg (Ø 2,98 kg/ks)
candát 2 ks –  3,80 kg
cejn 121 ks – 42,35 kg
úhoř 1 ks – 1,00 kg
karas 3 ks – 3,20 kg
ostatní 49 ks – 5,70 kg

Celkem 472 ks o celkové váze 437 kg.

Povolenek s výsledkem 0 bylo odevzdáno 93 ks.

Nasazení revírů se nám podařilo splnit, kromě nasazení candáta, kterého se nám 
nepodařilo sehnat v odpovídajícím množství. Zkoušíme ho sehnat i letos, nejen 
přes Územní svaz Plzeň. Loni nám nebyla dovezena ani štička ve stádiu embrya. 
Vše bylo řádně objednáno. Byla výhoda, že jsme měli připraveno dost štičky 
z předešlé sezóny na chovných rybnících.
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Na našich chovných rybnících máme zazimováno celkem 3400 ks kapra, 100 ks 
štik, 200 ks amura, 300 ks lína, dále bílá ryba, okoun, cejn velký. Doufáme, že 
po  letošních  arktických  mrazech  bude  vše  v pořádku.  Parta  denně  objížděla 
rybníky, vrtalo se a sekaly díry, které však okamžitě zamrzaly. Ale průtok vody 
vydržel  dost  dlouho.  Mělo  by být  vše  v pořádku.  Na rybníky Nad Panelkou 
zkusíme dát dohromady rozmrazovače na vítr pro další sezóny.

Rybářská  stráž přišla o  nejaktivnějšího  člena  Pepíka  Amcirka,  který  nás 
v loňském roce navždy opustil. 
Bylo rozhodnuto o přijetí nového člena RS. Vše závisí na ÚS Plzeň, až bude 
pořádat školení a zkoušky nových členů RS.

V uplynulém roce prošlo  kontrolou dle zápisu dost našich členů. Závad moc 
nebylo. Jedno bylo řešeno domluvou – špatné zapisování při příchodu a začátku 
rybolovu. Dva prohřešky, které byly projednávány na Krajském úřadu, na ÚS 
Plzeň a v MO byly z rybníka v Žinkovech. Jednalo se o lov na 3 pruty a dále 
mimo  povolenou  dobu.  Bylo  řešeno  v komisi  MO  6-měsíčním  odebráním 
povolenek a pokutou od Krajského úřadu. 
Jiné prohřešky se nemusely řešit. 
Upozorňujeme ale naše členy na proškrtávání řádky, kdy nebylo nic uloveno. 
Před započetím dalšího lovu. Je vás dost,  co to neděláte.  RS to potom bude 
s námi řešit. To samé je při odevzdávání vypsaných sumářů. Již třetí sezónu je to 
stejné, ale nechtějte slyšet, co při zpracování a opravách našich výsledků říkají 
ti, co to zpracovávají!
Zatím vás ale musíme pochválit za včasné odevzdání povolenek do 15.ledna. 
Letos zatím nejlepší. 

Na  odpracování a zadávání našich prací se promítlo placení tzv. SHR. Proto 
bychom chtěli  poděkovat  všem,  co pokračují  v pracích  nad rámec  SHR.  Jak 
kulturní, tak i hospodářský odbor. Při pracích kolem rybníků, výlovů a krmení 
odpracoval hospodářský odbor více než 1200 hodin. Při výlovech pracuje stálá 
parta, na kterou se dá kdykoliv spolehnout.
Kulturní  komise  vedená  L.  Ptáčníkem při  zajišťování  akcí  MO  odpracovala 
celkem 493 hodin.

V rámci  prací  byla  na  podzim  zahájena  po  vypuštění  oprava  hráze  rybníka 
Kamensko  3.  Byla  prohrabána  hráz  v místě  průsaku  hráze,  a  bude  ještě 
dosypávaná. Po výlovu bylo použito 300 kg vápna na ozdravení dna. Rybník byl 
ponechán přes mrazy bez vody, tzv. zimování.
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Z dalších  prací  byla  na  sádkách  opravena  hráz  mezi  rybníčky.  Bude  se 
pokračovat v opravě hráze většího rybníčku při spodním okraji. Je připravena 
kolaudace rybníků Nad Panelkou 1, 2, 3. 
Na jaro nám schází dokončit v Hradišťském Újezdě opravu přítoku do rybníka 
pod cestou a oprava poškozeného plechového čapu ve Struhařích.
Stále nám zůstává něco udělat s rybníkem v Komorně, který je silně zabahněn.
A počasí nám nepřeje při opravě průsaku vody na náhonu od Vlčic, který nám 
napájí naše sádky.

Během celého roku bylo na všech chovných rybnících prováděno pravidelné 
krmení. Došlo i k nákupu léčiva Rupin, který se použil na sádkách a rybníce 
V Lipách, kde docházelo k úhynu ryb.

Za celou krmnou sezónu se zkrmilo 68 q obilí, 3 q obilného šrotu a 3 q krmného 
pečiva od našich členů. Celkem se zkrmilo 74 q. 

Na letošní rok máme již připraveno 30 q obilí a 2 q suchého pečiva. Máme tím 
zajištěno krmení na polovinu sezóny. Zbytek dokoupíme během léta. 

Krmný odpad budeme od vás, členů, přijímat na sádkách každé úterý od 18.00 
hodin.

Stále platí povinnost členů odevzdání 5 kg suchého pečiva. Měli bychom ale 
diskutovat  o zvýšení poplatku za neodevzdání pečiva z 50 Kč na 100 Kč od 
01.01.2013.

Stav členské základny

Naše místní organizace má 325 členů. To je pokles o 57 oproti roku 2010.
V celkovém počtu jsou 4 ženy (v roce 2010 jich bylo 11), mládež 3, dětí 39.
Počet členů všeobecně klesá ve všech organizacích. V ÚS Plzeň to činí minus 
800  členů.  Jedním  z důvodů  je  přeorientace  některých  rybářů  lovu 
příležitostnými  návštěvami  soukromých  revírů,  které  rychle  rostou po celých 
Čechách a Moravě. Tím se velmi vytrácí původní kouzlo sportovního rybaření 
k pravidelným  pochůzkám  na  „svá“  místa  v revíru  a  vysezení  očekávaného 
úlovku. Někteří kombinují oba přístupy k lovu, jak je tomu i v naší organizaci.

Práce s majetkem organizace

Již v roce 2009 se podařilo získat do našeho majetku pozemek pod budovami na 
sádkách a dále okolních 700 m2 od státu.  Zbytek plochy (rybník a sádky) je 
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v majetku Pozemkového fondu,  se kterým máme uzavřenu nájemní  smlouvu. 
Jednáme  o  získání  i  těchto  ploch  do  našeho  majetku.  Fond  tyto  pozemky 
nemůže prodat. Jedinou možností je směna pozemků, tzn. musíme získat jinde 
zemědělskou  půdu  a  pak  ji  s Pozemkovým  fondem  vyměnit.  Tímto  se 
zabýváme.

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

Přátelé rybářského sportu,

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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