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

Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace za rok 
2013, abychom pohovořili po úspěších, ale i o problémech.
Letošní výroční členská schůze je více výjimečná než jiné, neboť se bude na další 
období volit výbor MO ČRS.

Nejprve přistupuji ke kontrole usnesení z loňské členské schůze. 
K zabezpečení  řádného  chodu  organizace  v roce  2013  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 9 výborových schůzí s průměrnou účastí 68 %.
1 členská schůze byla 16.03.2013.

2. Uspořádat rybářský ples
Termín: leden 2013
Zodpovídá: kulturní referent
Ples se konal 17. ledna 2014.

3. Uspořádat závody dětí a dospělých
a) termín: 04.05. 2013 – memoriál J. Šlaufa a M. Baumruka
b) termín: 25.05.2013 – dětské závody
Zodpovídá: kulturní a hospodářský odbor
Splněno. Obě soutěže se konaly.

4. Pokračovat  v činnosti  týkající  se  vypořádání  vlastnictví  pozemků na  
sádkách
Zodpovídá: předseda a jednatel
Související činnosti průběžně probíhaly.

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

Termín: průběžně
Zodpovídá: hospodář a kulturní referent
Prodej proběhl 22. a 23.12.2013. Rovněž proběhl prodej občerstvení na akcích  

města.

6. Projednat diskusní příspěvky z dnešní členské schůze ve výboru MO
Zodpovídá: předseda
Žádné diskusní příspěvky nebyly.
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II. V     oblasti budování, údržby a chodu MO  

1. Dokončit zateplení fasády na klubovně MO
Akce bude dokončena v letošním roce.

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

3. Zajistit řádnou ochranu chovných rybníků
Provedeno částečně.

4. Upravit okolí terasy na Tampáku a opravit přístřešek
Neprovedeno.

5. Dokončit opravu spodní hráze na sádkách a upravit objekt sádek
Provedeno částečně.

6. Opravit výpusť na rybníku Kamensko II.
Provedeno.

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
- zajištění obsádky pro oba revíry

Průběžně vše plněno, slabší byla ostraha povodí, je třeba se zamýšlet, co dál s naší  
rybářskou stráží.

Výbor měl 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. Pomáhají mu pan Jiří Honz a pan Miroslav Hrabačka.
Aby vše dobře fungovalo, představuje velké množství práce. Uvítáme každého, kdo 
přijde pomoci. 
Hospodářský odbor odpracoval 1.800 hodin.
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Kulturní  odbor  vedl  pan  Luboš  Ptáčník.  Komise  zajistila  konání  plesu,  členské 
schůze, svátku dechovek, akcí Muzea jižního Plzeňska a rybářské závody. Kulturní 
komise se postarala svojí účinností o významný finanční přínos, který je nutný pro 
činnost  organizace.  Práce  kulturního  odboru  je  velmi  náročná.  Celkem  bylo 
odpracováno 443 hodin. Luboš Ptáčník ji zvládá špičkově, jemu a celému týmu patří 
mimořádné poděkování.

I  v roce  2013  vedl  pan  Milan  Bureš  rybářský  kroužek,  do  kterého  bylo  v roce 
2012/2013 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. 

Správa o činnosti rybářského kroužku za rok 2013 
Nový rybářský kroužek byl zahájen 02.10.2013 za účasti 6 dětí.
V roce 2013,  po úspěšném ukončení rybářského kroužku,  se stalo novými mladými  
rybáři a slavnostně obdrželo povolenku k lovu,  9 dětí - kroužek 2012 – 2013.
Nyní něco o tom, jak probíhá rybářský kroužek. S dětmi se scházíme v Domě dětí a  
mládeže jednou týdně, vždy od 15:30 hod., zhruba na dvě hodiny. Během schůzek se  
zabýváme především rybami, životem ve vodě, na vodě a kolem vody, dále také stromy  
a rostlinami. Učíme se rybářský řád, vázat háčky, a vše co patří k rybářskému sportu.  
Též promítáme DVD s rybářskou tématikou. Jakmile počasí dovolí, vyrážíme na lov  
ryb.  Lovíme  na  sádkách  naší  organizace,  to  baví  děti  nejvíce.  Tam  také  skončí  
rybářský kroužek a účastníci obdrží povolenku k rybolovu.
Dne 25.03.2013 se na blovických sádkách uskutečnil dětský den. Závodilo se v lovu 
ryb na 1 prut. Zúčastnit se mohlo každé dítě do 15 let věku. Celkem se zúčastnilo 45  
dětí. Zvítězil Aleš Krýsl z Ledců, druhou byla Eliška Michálková ze Ždírce a jako třetí  
se umístil Šimon Vlach z Blovic.
Dne 17.12.2013 děti z rybářského kroužku soutěžily o vánočního živého kapra. Této  
soutěže  se  účastnily  4  děti.  Poukázku  si  odnesl  Redlich  z Blovic  a  Vobrubová 
z Nezvěstic.
Petrův zdar!

Děkuji panu Milanu Burešovi za jeho práci s mládeží. Práce s dětmi je pro sportovní 
rybaření  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.
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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 panu Alexymu hodně 
chutí  a úspěchů v práci  jednatele a pořád hodně elánu při  každé akci a brigádě ve 
prospěch organizace.

Dnes končí volební období stávajícího výboru a revizní komise MO ČRS. Připomenu, 
kdo byl členem výboru a revizní komise.

Jan Poduška – předseda
Václav Špaček – místopředseda
Josef Michálek – hospodář
Jiří Honz – pomocník hospodáře
Milan Alexy – jednatel
Martina Roulová – pokladník
Milan Bureš – práce s dětmi
Václav Pohanka – člen výboru
Miloslav Baumruk – člen výboru
Jan Seidl – člen výboru
Luboš Ptáčník – kulturní referent
Jiří Šimána – kronikář

Revizní komise:
Miroslav Hrabačka
Miroslav Sobota
Jaroslav Kovanda

Pro zapojení do práce v organizace byli do výboru ČRS kooptováni Roman Roule ml. 
a František Civiš, u kterých vnímáme aktivní zájem o práci v organizaci.

Za práci na konci volebního období lze výboru mnohé vytknout. Na druhou stranu se 
za celé období udělalo hodně práce, na které se podílejí stále stejní členové výboru, 
revizní komise a dalších 20 nadšenců při různých akcích.
Děkuji celému výboru a revizní komisi za práci za celé čtyřleté volební období 2010 – 
2013.

Za rok 2013 bylo odevzdáno celkem 297 povolenek. Z toho bylo 74 bez úlovku. 
Byly včas odevzdány na ÚS Plzeň.

Výtah z povolenek, co bylo uloveno našimi členy:

Na řece Úslava 3:
- kapr……433 ks o hmotnosti 779, 40 kg, tj. průměrně 1,8 kg/ks
- štika……63 ks o hmotnosti 103,95 kg, tj. průměrně 1,65 kg/ks
- candát….16 ks o hmotnosti 34,08 kg, tj. průměrně 2,13 kg/ks
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- cejn…….35 ks o hmotnosti 31,56 kg
- amur…....5 ks o hmotnosti 15,40 kg
- tloušť…..11 ks o hmotnosti 7,80 kg
- úhoř…….12 ks o hmotnosti 7,30 kg
- okoun..…16 ks o hmotnosti 4,30 kg
- lín………14 ks o hmotnosti 15,40 kg
- bolen…...1 ks o hmotnosti 1 kg
- ostatní ryby…45 ks o hmotnosti 10,80 kg

Na rybníce Cecima, revír Úslava 3A:
- kapr…….420 ks o hmotnosti 898,8 kg, tj. průměrně 2,14 kg/ks
- štika……14 ks o hmotnosti 15,96 kg, tj. průměrně 1,14 kg/ks
- candát….11 ks o hmotnosti 29,70 kg, tj. průměrně 2,70 kg/ks
- amur……5 ks o hmotnosti 14 kg
- cejn…….115 ks o hmotnosti 34,27 kg
- tloušť…...9 ks o hmotnosti 3,30 kg
- karas..….15 ks o hmotnosti 1 kg
- okoun…..6 ks o hmotnosti 2,10 kg
- ostatní ryby…30 ks o hmotnosti 1 kg

Na všech revírech naši rybáři nalovili:
- na povolenkách ÚS (krajských) – 2667 ks o hmotnosti 4304,53 kg
- na povolenkách CS (celostátních) – 301 ks o hmotnosti 313,05 kg

Celkem tedy bylo naloveno 2968 ks o hmotnosti 4617,58 kg.

Nejvíce na jedné povolence bylo naloveno 125 ks ryb o hmotnosti 423,40 kg na 
Orlíku.

Výběr větších úlovků dosažených našimi rybáři:

Na rybníce Cecima, revír Úslava 3A byl Václavem Čermákem uloven kapr 75 cm o 
hmotnosti 8,20 kg.

Na řece Úslava 3 byl uloven candát 76 cm o hmotnosti 4,50 kg Milanem Burešem, a 
cejn 54 cm o hmotnosti 1,96 kg p. Ladmanem.

Největší ryba byla ulovena na Orlíku, a to sumec 165 cm  o hmotnosti 30 kg, dále 
amur  102  cm o  hmotnosti  12  kg  a  kapr  92  cm o  hmotnosti  15  kg,  vše  uloveno 
Lubomírem Kiszczukem.

Na  Hvížďalce  byl  uloven  candát  79  cm  o  hmotnosti  5,22  kg  panem  Milanem 
Winkelhoferem.

Na  Úhlavě 431065  byl uloven okoun 43 cm o hmotnosti 1,25 kg panem Vladimírem 
Krejčím ml.
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Na Úslavě 1 byly uloveny 2 ks parmy panem Langem.

Teď něco z druhé strany rybaření:

Při  zpracování  úlovkových lístků  byly  zjištěny i  prohřešky našich  členů na  jiných 
revírech.
Na Radbuze 1B (Litice) napomenutí za neuklizení místa lovu a nepřítomnost u prutů – 
Josef Tětek.
Na revíru 421200 Lipno napomenutí za nešetrné zacházení s rybou. Byly ve vezírku 
značně poškozené – Petr Skala.
Na revíru Žinkovy napomenutí za nezapsání váhy ryb v evidenci docházky a úlovků – 
Jan Šneberk.

Nasazení na naše revíry:

Na jaře nasazeno:
 na řeku Úslavu 3:
- 410 ks kapra K2

- 100 ks bílé ryby
- 2 700 ks štičky rychlené

na rybník Cecima:
- 995 ks kapra K2

- 800 ks štičky rychlené

Na podzim nasazeno:
na řeku Úslavu 3:

- 1 200 ks kapra – 1 400 kg
- 110 ks L2

- 500 ks Š1

- 100 ks C1

na rybník Cecima:
- 300 ks Š1

- 200 ks C1

- 80 ks L2

Candát roček byl objednán u MO Nýrsko a byl nám dodán 06.11.2013 a vysazen na 
oba revíry v počtu 1000 ks o velikosti 8 cm.

Na chovných rybnících máme na letošní rok zakomorováno :

- kapr KP (K1)…13 000 ks
- K1-2…2 500 ks
- K2-3…1 700 ks
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- amur…260 ks
- tolstolobik…200 ks
- candát3…20 ks
- štika2…50 ks
- bílá ryba…30 kg

Zatím není spokojenost s ostrahou chovných rybníků. Proto se výbor MO rozhodl pro 
omlazení členů RS, kteří se letos zúčastní zkoušek.
Nejvíce  průkazných  kontrol  měl  Miloslav  Baumruk.  S ostatními  členy  RS  bude 
proveden pohovor a provedeno zmenšení stávající  stráže.  Na revírech MO provádí 
hlavní kontrolní činnost člen profesionální stráže při ÚS p. Dort.

Rybník  v Komorně  byl  letos  zimován  a  nechán  bez  vody  z důvodu  přemnožení 
nechtěného druhu ryby – sumečka amerického. Rybník je již připraven k nasazení. Na 
rybníce Panelka 2 se provádí oprava boční hráze, která by měla být v těchto dnech 
dokončena a začne se s napouštěním. Ostatní rybníky jsou nasazeny. Pro špatný stav 
jsme opustily hospodaření na „nebeských“ rybnících ve Struhařích. Povedlo se sehnat 
dostatek obilí a krmného odpadu. Bylo proto krmeno pravidelně na všech rybnících 
podle osádky. 

Za rok 2013 bylo zkrmeno 68 q obilí a 4,5 q krmného odpadu. Na letošní rok máme ve 
skladech připraveno obilí na celou sezonu.

V roce 2013 bylo nakoupeno:
- 100 000 ks K0

- 30 000 ks Š0

- 1 000 ks Am1

- 1 000 ks C1

Š0 byla nasazena na sádkách a po měsíci bylo sloveno 3 500 ks Š1 o velikosti 6-10 cm.

K0 nasazena napůl - Komorno – sloveno 5 000 KP 10 cm
                         - sádky – sloveno 17 000 KP 5 cm 

Stav členské základny

Naše místní organizace má 342 členů. To je nárůst o 33 členů oproti roku 2012. 
V celkovém počtu je 8 žen, mládež 18 a dětí 43.
Počet  členů  však  všeobecně  klesá  ve  všech  organizacích.  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.
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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  a  vše  máme 
s Pozemkovým úřadem dohodnuto.
Veškeré  udržovací  práce  budeme  směřovat  na  údržbu  a  opravy  areálu  sádek  na 
Hradišti. Jestli se vše podaří, po čem celý areál volá, bude to dobrý výkon.
Zásadní opravu včetně odbahnění vyžaduje současný stav rybníka Komorno. Za tímto 
účelem Zastupitelstvo města Blovice schválilo objednání projektu odbahnění a oprav 
hrází.  Po  zhotovení  projektu  bude  město  Blovice  hledat  dotační  titul  ze  SFŽP  na 
realizaci stavby. Nelze v této chvíli říci, kdy k odbahnění dojde. 

Vážení přátelé rybářského sportu, 

letošní rok je ve znamení řady událostí v našem městě.

Předně uplyne 730 let  od vzniku našeho města.  První  zmínka o Blovicích je totiž 
z roku 1284.
120. výročí oslavuje letos Sokol Blovice. A možná někteří z tehdejšího Sokola založili 
ve  stejném  roce  rybářský  spolek  Blovice.  Slavíme  tedy,  my  rybáři,  120.  výročí 
založení  naší  organizace.  Výročí  si  připomeneme  slavností  na  sádkách,  kdy  si 
zazávodíme v chytání ryb a posedíme při hudbě. 
Zakladatelé naší organizace, před 120 lety, by jistě zírali, kolik nás dnes je a jaký je 
vůbec dnešní výkon rybářského práva, množství ryb a úroveň lovící techniky.

Letošní rok je významný i volbou nového výboru na další 4 roky a také podzimními 
komunálními volbami.

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 organizace v Blovicích. 

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

Petrův zdar!!
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