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

Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace 
za rok 2012, 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  2012  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
              Termín: průběžně                                        

         Zodpovídá: předseda
Konalo se 7 výborových schůzí s průměrnou účastní 66%. 

2. Uspořádat rybářský ples
     Termín: leden 2013 

Zodpovídá: kulturní referent 
Ples se konal 18. ledna 2013 a byl úspěšný. Nebyla spokojenost  
s hudbou.

3. Uspořádat závody dětí a dospělých 
a) Termín: 05.05.2012 - Memoriál J. Šlaufa a M. Baumruka
b) Termín: 26.05.2012 - dětské závody
  Zodpovídá: kulturní a hospodářský odbor 
Obě soutěže se konaly s dobrou účastí.

4. Pokračovat v činnosti týkající se vypořádání vlastnictví pozemků 
na sádkách
Termín: průběžně
Zodpovídá: hospodář a kulturní referent
Byly vykoupeny jiné pozemky, které budou dále při probíhajících 
pozemkových úpravách vyměněny za sádky.

5. Zajistit prodej vánočních kaprů a další aktivity vedoucí ke zvýšení  
příjmů organizace
Termín: průběžně
Zodpovídá: hospodář a kulturní referent 
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Prodej ryb proběhl 22. a 23.12.2012.
6. Projednat diskusní příspěvky z členské schůze ve výboru MO

Zodpovídá: předseda 
Diskusní příspěvky nebyly.

II. V     oblasti budování, údržby a chodu MO  

1. Dokončit výstavbu nového rybníka Nad Panelkou I. + II. + III.
Kolaudace proběhla 18.02.2013 bez závad.

2. Řádně krmit a provést hnojení rybníků dle rozboru vody
Prováděno.

3. Zajistit řádnou ochranu chovných rybníků 
Funguje nedostatečně.

4. Opravit hráz náhonu a stavidlo u Vlčic 
Provedeno, největší únik vody byl zastaven.

5. Dokončit opravu spodní hráze na sádkách
Provedeno.

6. Opravit výpusť na rybníku ve Struhařích
Opraveno.

7. Dokončit opravu hráze rybníka Kamensko III.
Opraveno částečně.

     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

Průběžně bylo prováděno.
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Výbor má  12  členů.  V průběhu  roku  řešil  výbor  záležitosti  vyplývající 
z usnesení členské schůze a všechny ostatní záležitosti týkající se řádného chodu 
organizace.

Hospodářský odbor,  který se schází  pravidelně každé úterý, vede pan Josef 
Michálek. Zajišťuje činnosti spojené s chovem a nákupem ryb, veškerou údržbu, 
brigádnické akce, výdej povolenek a další. 
Aby  všechno  dobře  fungovalo,  představuje  velké  množství  práce.  Uvítáme 
každého, kdo přijde pomoci.

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

I v roce 2012 vedl pan Milan Bureš rybářský kroužek, do kterého bylo v roce 
2011/2012 bylo přihlášeno 9 dětí. Kroužek má zázemí v Domě dětí a mládeže, 
kde probíhá teoretická příprava – poznávání ryb a jejich míry,  rybářský řád, 
navazování a sestavování udic. Také se zde promítají DVD o rybách a přírodě. 
Poté, co rozmrzne led a oteplí se, začínají děti chodit na sádky chytat ryby.
Po úspěšném absolvování rybářského kroužku je dětem vydávána povolenka  
ke sportovnímu rybolovu.
Na Den dětí  26.5.  2012 byla  uspořádána  soutěž  dětí  v lovu ryb.  Soutěže  se 
zúčastnilo 51 dětí. Soutěžit mohly i děti, které nevlastní povolenku k rybolovu 
a nebylo jim více než 15 let.
Nový kroužek 2012/2013 začal v říjnu. Do kroužku chodí 8 dětí.
Dne 18.12.2012 se uskutečnila Soutěž o vánočního kapra za účasti 6 dětí. 
Vánočního kapra vyhráli: 1. Bicek Robin

2. Bergl Jakub
3. Palacká Tereza

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.
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O administrativu organizace se stará jednatel pan Milan Alexy. Práce jednatele 
je náročná a neodmyslitelná. Je to 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 2012

V loňském roce byl pořádán Memoriál M. Baumruka a J. Šlaufa s účastí 30 
závodníků.

Pořadí: 1. Jakub Bárta z Přeštic
2. Roman Vican z Přeštic
3. Martin Bárta z Přeštic
4. Pavel Smola z Blovic

Na sádkách proběhly Závody dětí. Zúčastnilo se 51 soutěžících. Ryby docela ze 
začátku braly.

Pořadí: 1. Aleš Krýsl  , 731 bodů
2. Radim Mencl, 324 bodů
3. Ondřej Pelikán, 292 bodů

Celkem bylo uloveno 3.842 cm ryb.
Dort za největší rybu dostal Jan Cibulka, chytil úhoře 58 cm.

Na letošní rok opět připravujeme oba závody, a to na Cecimě 4. května a na 
sádkách (pro děti do 15 let) 25. května.

Nyní vás seznámím s  úlovky za loňský rok, kterých jsme dosáhli na našich 
obou revírech:

Na našich revírech bylo uloveno:

Řeka:

kapr 259 ks – 500,11 kg (Ø 1,93 kg/ks)
štika 50 ks – 89,44 kg
candát 5 ks – 9,55 kg
cejn 53 ks – 30,30 kg
lín 9 ks – 6,15 kg
okoun 13 ks – 1,80 kg
amur 6 ks – 23,20 kg
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sumec 2 ks – 9,80 kg
úhoř 19 ks – 12,40kg
tloušť 9 ks – 5,35 kg
bolen 1 ks – 1,20 kg
ostatní 21 ks – 0,80 kg

Rybník

kapr 267 ks – 461,90 kg (Ø 1,80 kg/ks)
štika 13 ks – 30,10 kg (Ø 2,31 kg/ks)
candát 10 ks –  14,30 kg
cejn 157 ks – 46,40 kg
amur 1 ks – 2,50 kg
sumec 1 ks – 6 kg
úhoř 1 ks – 0,50 kg
tloušť 3 ks – 1,10 kg
karas 1 ks – 0,80 kg
ostatní 18 ks – 1,30 kg

Ke všemu je třeba přičíst úlovky od členů jiných organizací, kteří navštěvují oba 
naše revíry. Ale zatím nejsou k dispozici.

Pro informaci přečtu zajímavé úlovky:
Na řece Úslava 3 ulovil cejna velkého 59 cm – 2,60 kg Václav Ladman.
Kapra 61 cm – 5 kg a ještě další 4 kapry nad 4 kg Libor Pelikán.
Amura 6,20 Jiří Otto a 6 kg Zdeněk Blahník.
Další úlovky jsou kuriozitou: V srpnu ulovil Václav Sládek želvu nádhernou o 
váze  4,80  kg.  Byla  puštěna  zpět  a  v úlomkovém lístku  bylo  připsáno,  že  je 
agresivní. Další želva byla ulovena na revíru Úslava 5 panem Pelikánem.
Na rybníce, revír Úslava 3A,  byly uloveni kapři o váze 6,20 kg Františkem 
Trhlíkem a kapr 6 kg Davidem Brázdou. 
Štiku o váze 5 kg ulovil Josef Bureš.
Největší ryba byla ulovena na Orlíku, a to sumec 185 cm o hmotnosti 42 kg; 
jeho úspěšným lovcem byl Jiří Štefán. 
Další  větší  rybou  byl  tolstolobik  117  cm  o  hmotnosti  25  kg,  ulovený  p. 
Kiszczukem. 

Na chovných rybnících máme zazimováno 3100 ks kapra všech velikostí. Na 
rybníce Panelka 1. se nám daří chov candáta. Již se tam začínají vytírat. Bylo 
tam proto na podzim nasazeno na 200 kg drobné bílé ryby získané při výlovech.
Povolenek bylo vráceno 98% z vydaných. Zcela prázdných - bez úlovku bylo 
51 ks.
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Ze zápisů v povolenkách o kontrole rybářskou stráží bylo ve čtyřech případech 
zjištěno nezapsání podrevíru na Úslavě 2. Vše bylo řešeno domluvou. Jiné větší 
problémy  nebyly  zapsány.  Naše  rybářská  stráž  provedla  kontrolu  revírů  i 
chovných  rybníků.  Nejvíce  kontrol  provedl  Miloslav  Baumruk.  S činností 
ostatních členů rybářské stráže není výbor MO zcela spokojen. Kontroly jsou 
mizivé, u vody se dokonce veřejně pohybují pytláci.

Hospodářský odbor prováděl pravidelné  krmení na všech chovných rybnících. 
Zkrmeno bylo celkem 68 q  obilí a krmného odpadu.
Na  letoší  rok  máme  uskladněno  krmení  na  větší  část  roku.  Ale  nákupu  se 
nevyhneme. Obilí dost citelně zdražilo.

Z investičních akcí byla snaha zastavit velký průsak skrz hráz na Kamensku 3. 
Ne zcela se podařilo, ale průsak se zmenšil.
Na spodním rybníce ve Struhařích byl obnoven čap a rybník zase napouští.
Na novém rybníce Nad Panelkou 3. byly opraveny hráze a rybník je na plném 
stavu vody. Začneme na něm hospodařit. 
Na sádkách na Hradišti byla provedena oprava hráze mezi oběma rybníčky.
V Hradišťském  Újezdě  byla  po  výlovu  opravena  výpusť  v rybníce,  město 
Blovice zrekonstruovalo přítok do rybníka.
Zbývá oprava přepadu na rybníce v Komorně a oprava čapu na Kamensku 2.

Nasazení na revíry jaro + podzim 2012:
Řeka:
Husina: 400 ks kapra 100 ks Š1 (štika roček)
Pod kostelem: 400 ks kapra 100 ks Š1
Čisté pleso:  50 ks kapra ---
Kolíbka: 350 ks kapra 100 ks Š1
Žákava: 200 ks kapra 100 ks Š1
Po řece bylo rozvezeno 500 ks candáta ročka.

Rybník:
800 ks kapra – 1000 kg
150 ks Š1 (štika roček)
300 ks C1 (candát roček)

Na jaře bylo zakoupeno: 30000 ks váčkového plůdku štiky
130000 ks váčkového plůdku kapra

Na podzim bylo zakoupeno: 700 kg kapra násady
2000 candáta ročka
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Byl objednán i amur roček, ale nedostali jsme ho.

Stav členské základny

Naše místní organizace má 319 členů. To je pokles o 6 oproti roku 2011.
V celkovém počtu je 7 žen, mládež 11, dětí 44.
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 
v majetku Pozemkového úřadu, 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. Proto jsme získali jinde 
zemědělskou půdu a pak ji s Pozemkovým úřadem při pozemkových úpravách 
vyměníme. 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 nedaří. 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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