
čas letí jako bláznivý, rok s rokem se opět schází a my začínáme 
bilancovat rok 2015, ve kterém se podařila řada věcí. 
Prvořadým úkolem výboru bylo plnění usnesení členské 
schůze z  letošního března. Velkým krokem kupředu bylo 
vytvoření míst pro naše hendikepované rybáře na revírech 
Poděbrady a Chomoutov. Poděbrady mají i dvě za sebou 
navazující místa s  vyhrazeným parkováním pro tělesně 
postižené, na Chomoutově jsme terénně upravili jedno místo 
klínovaným kamenem a již slouží k dobré věci. Velmi děkuji za 
pomoc a spolupráci Technickým službám města Olomouce, 
a.s., SCHKO Litovelské Pomoraví, PČR – Dopravnímu 
inspektorátu Olomouc, paní Evě Sedláčkové, Magistrátu 
města Olomouce a Obecnímu úřadu Štěpánov.
Letní a podzimní měsíce letošního roku přinesly neskutečné 
sucho negativně ovlivňující rybářské i nerybářské lokality na 
našem území. Nebylo by absolutně v našich silách zachránit 
veškerou rybí obsádku ve všech vysychajících tůních přítoků 
řeky Moravy a v dalších malých lokalitách. Při vysokých 
teplotách vody, jaké nepamatujeme a nízkém průtoku, 
jsme se obávali úhynu ryb. Hladina řeky Moravy klesla na 
historické minimum a s ní bohužel i hladina na podrervírech 
nacházejících se v  těsné blízkosti řeky. Nakonec jediným 
podrevírem, kde došlo k  značnému kyslíkovému deficitu 
a dušení rybí obsádky, byly „Horecké doly“. Díky včasnému 
zásahu našeho dlouholetého kolegy a zkušeného rybáře 
pana Zdeňka Kučery, který ihned informoval telefonicky mě 
i paní starostku, jsme zabránili tomu nejhoršímu. Dobrovolní 
hasiči z  Horky provzdušňovali pomocí čerpadla hladinu 
„Čtverce.“ Všem patří velké poděkování, Zdeněk, se kterým 
jsem byl v neustálém kontaktu, vykonal obrovský kus práce. 
Zcela nepochopitelný je přístup výboru MS Horka. Nejen, 
že se o problém nikdo z výboru nezajímal, ale výbor je jako 
celek naprosto nefunkční. Rybáři z této místní skupiny by se 
měli zamyslet, na co jim takové vedení je a zvolit si lidi, kteří 

Vážené kolegyně a kolegové, budou chtít něco dělat a komunikovat s rybáři. Zarybnění 
rybářských revírů z  dotací Ministerstva zemědělství ČR bylo 
směřováno dle projektu hlavně na řeku Moravu, Chomoutov, 
Poděbrady a Ol. štěrkopískovny. Ustoupili jsme od oblíbeného 
kapra a věnovali jsme se hlavně candátu, štice, ostroretce, línu 
a jelci tloušti. Zpracování dotačních titulů pro mimořádné 
zarybnění a posílení rybí obsádky sice není zrovna jednoduchý 
proces, ale podařilo se získat finanční částku pro naši místní 
organizaci. A když mluvím o naší organizaci, tak musím 
vyzvednout práci s dětmi a mládeží. Je na velmi vysoké úrovni 
a tým vedený Pavlem Zatloukalem pořádá v  průběhu roku 
řadu vyhledávaných a výborně hodnocených akcí. Závody, 
tradiční dětský tábor v Břeclavi, příměstský tábor v Horce nad 
Moravou a další úspěšné akce jsou výsledkem rybářských 
kroužků v Olomouci i ve Štěpánově, kde je opravdu o rybařinu 
u mladých velký zájem. Je to i tím, že na rozdíl od Horky zde 
funguje místní skupina a rybáři k sobě mají jaksi blíž.
Kolegyně a kolegové, máme nový rybářský revír v  obci 
Těšetice. Jedná se o bývalý chovný rybník. Tato lokalita 
nebude v doplňku a ani v Bližších podmínkách pro rok 2016 
z  časového důvodu uvedena včetně podmínek rybolovu, 
protože celý proces skončil až v  listopadu. Ovšem teď už 
víme, že zde budou opět upravena dvě místa pro naše 
hendikepované rybářské kamarády tak, aby mohli plně 
využít i  tento revír s  dobrým přístupem k vodě. Zarybnění 
bude provedeno na jaře 2016, míry ryb budou: kapr 40 cm, 
štika 60 cm, candát 50 cm, lín 30 cm. Vše připravujeme a včas 
zveřejníme na našich webových stránkách a informačních 
tabulích přímo na rybářském revíru 471 218 Těšetice. Pokud 
jde o organizační záležitosti sekretariátu, tak prosím pozor na 
změnu úředních hodin v roce 2016!
V  nastávajícím čase vánočním a při vstupu do nového roku 
2016 vám všem přeji pevné zdraví, klid, pohodu a Boží 
požehnání. 

Michal Šefčík, předseda

E-mail  : crs.olomouc@seznam.cz,  www.rybsvaz-ol.cz

Prosinec 2015



při MO ČRS Olomouc v roce 2016.

MS. č. působnost datum začátek místo konání
1. Černovír 30.1. 09 hod. Restaurace U Pelikána – Olomouc-Hejčín
2. Horka n/Mor.   5.3. 09 hod. Restaurace U Pavlase – Chomoutov
3. Hodolany   5.2. 17 hod. Restaurace Na hřišti – Nový Svět
4. Štěpánov 20.2. 09 hod. Kinosál Štěpánov
5. Lutín   6.2. 09 hod. Hospoda U Popelků – Lutín
6. Dolany 13.2. 09 hod. Sekretariát MO
7. Kmochova 29.1. 17 hod. KMČ –Karafiátova ul.
8. Neředín 23.1. 09 hod. Restaurace Avion (salonek)
9. Město 25.2. 17 hod. Sekretariát MO

10. Povel 19.2. 17 hod. Sekretariát MO
11. Pstruhaři 27.1. 17 hod. Sekretariát MO
12. Náměšť   5.3. 18 hod. Pivnice u Sladovny
13. Kožušany, Velký Týnec 16.1. 09 hod. Hospoda U Kupce – Tážaly
13. 3. NEDĚLE 8 hod. školení nových členů Restaurace U Pelikána
27. 2. SOBOTA 20 hod. taneční zábava Restaurace U Pelikána

26. 3. SOBOTA 8 hod. členská schůze   zástupců  MS Střední škola polytechnická Rooseveltova 79 Ol.
(bývalé učiliště Dopravních staveb.)

Výroční schůze MS

INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN:

MS č. 2 – HORKA N. MORAVOU
•  Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků dne: 2. 1. 2016

Skrbeň – p. Kovařík, Nádražní 24 od 17:00 do 18:00 hod.
•  Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků dne: 4. 1. 2016

Chomoutov – hospoda U Pavlase od 17:00 do 18:00 hod.
•  Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků dne: 5. 1. 2016

Horka – hospoda U Kamínků od 17:00 do 18:00 hod. 
•  Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků dne: 6 .1. 2016

Střeň – hostinec p. Večeřa Vlastimil od 17:00 do 19:00 hod.
•  Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků dne: 8.1.2016

Břuchotín – p. Brázdil Oldřich od 17:00 do 19:00 hod.

VÝBĚR DOKLADŮ NA VÝDEJ POVOLENEK SE USKUTEČNÍ DNE: 
 • 8. 1. 2016 – Chomoutov hospoda U Pavlase od

17:00 do 18:00 hod.
•       9. 1. 2016 Horka hospoda U Kamínků od               

17:00 do 18:00 hod.
•   15. 1. 2016 – Skrbeň p. Kovařík, Nádražní 24 

od 17:00 do 18:00 hod.

VÝDEJ POVOLENEK SE USKUTEČNÍ DNE:
15. 1. 2016 Chomoutov hospoda U Pavlase 
od 17:00 do 18:00 hod.
18. 1. 2016  Horka hospoda U Kamínků od 17:00 do 18:00 hod.

MS č. 3 – HODOLANY – HOLICE
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků je možno odevzdat v prodejně 
rybářských potřeb ul. Jiráskova (JET-FISCH) u pana Petra Čížka, a to po 
dobu otvírací doby prodejny.  Zavřeno od 24. 12. 2015 do 3. 1. 2016. 
Nejpozději však do pátku 15. ledna. 

MS č. 4 – ŠTĚPÁNOV
Rybářská hospoda Štěpánov
• Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků
26. 12. 2015 od 11:00 do13:00 hod. 
2. 1. 2016 od 11:00 do13:00 hod.
• Výběr dokladů pro výdej povolenek.
23. 1. 2016  od 11:00 do13:00 hod.
• Nové povolenky budou vydány na členské schůzi MS 
dne 20. 2. 2016 v sále místního kina.

MS č. 5 – LUTÍN
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků:
• Pondělí 4. ledna 2016 v době od 15:00 do 17:00 hod. v Lutíně, 

v budově stavebního úřadu (ulice Olomoucká č. 131).

MS č. 6 – DOLANY
•  Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků a výběr dokladů na výdej 

povolenek se uskuteční dne:
4. 1. 2016 od 15:00 do 18:00 hod.
Petr Červenka, Trusovická 689, Bohuňovice.

MS č. 7 – KMOCHOVA
• Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků:
30. 12. 2015  KMČ - Karafiátova ul. od 17:00 do 18:30 hod.

MS č. 8 – NEŘEDÍN
• Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků.
Salonek Avionu – 29. a 30. 12. 2015 od 18:00 do 19:00 hod.

MS č. 12 – NÁMĚŠT NA HANÉ
• Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků.
•  Pivnice U sladovny, Náměšť na Hané – 4. a 5. 1. 2016 

od 18:00 do 20:00 hod.

MS č. 13 – KOŽUŠANY – VEL.TÝNEC
• Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků:
2. 1. 2016 od 11:00 do 13:00 hod. – Hospoda U Kupce.

MS č. 1 – ČERNOVÍR INFORMUJE:
• MS č. 1 bude provádět brigády od 9. 1. 2016 do 5. 3. 2016 (kromě 
30. 1. 2016 – konání výroční členské schůze MS č. 1) každou sobotu 
od 08:00 hod. na revírech 32 Fišerova, 33 Hulíkova a 36 Modrá. 
Případní zájemci se hlaste minimálně den předem panu Miroslavu 
Vránovi na tel. č. 601 329 066.



Osazení revírů MO ČRS Olomouc za rok 2015

Celkové osazení revírů

Kritéria pro zakoupení povolenky 2016

Největší sumec roku 2015.

•  v termínu odevzdat správně vyplněný sumář úlovků za 
rok 2015, splnění nebo zaplacení pracovní povinnosti za 
rok 2015, platný rybářský lístek, doklad o zaplacené částce 
(složenkou i převodem z účtu na účet MO ČRS Olomouc, při 
elektronické platbě jako spec. symbol nutné uvádět datum 
narození), nepoužívat složenku „typu C“, řádně vyplněnou 
žádost o vydání povolenky.

Ostatní poplatky pro nové členy:
Školení 200 Kč
Zápisné 400 Kč
Členská legitimace 10 Kč
Zápisné děti do 15 let včetně 100 Kč
Školení děti do 15 let včetně 100 Kč

471 030
Ch 1A

471 116
Poděbrady 1A

471 056 + 471 215
Ol.Štěrk.

471 049  
Mor.18

Kapr 5.742ks/9.760kg 4.326ks/6.230kg 4.305ks/6.000kg 1.867ks/2.800kg 

Štika nás. 145ks/58kg 195ks/73kg 60ks/24kg 90ks/36kg

Candát nás. 15.145/125,9kg 10.905ks/65,5kg  30ks/10kg –

Lín 2 500ks/150kg 166/50kg – –

Bílá ryba – – – 112.750ks/1.750kg

Jelec tloušť 1 – – – 5.000ks/55,5kg

Jelec jesen 1 – – – 25.000ks   

Amur nás. – 1.900ks/794kg 219ks/132kg 240ks/240kg

Úhoř nás. – 1.700ks – –

Ostroretka  1 – – – 21.800ks

Ryba kusů/váha Cena 

Kapr 16.240 ks/24.719 kg 1.365.211

Štika nás. 517 ks/201 kg 34.672

Candát nás. 26.050 ks/191 kg 50.670 

Lín 466 ks/140 kg 11.200

Bílá ryba 112.500 ks/1.750 kg 62.500 

Ostroretka  1 21.800 ks 76.500

Bolen dravý 26.000 ks 52.000

Jelec tloušť 1 5.000 ks/55,5 kg 22.500

Jelec jesen 1 25.000 ks 25.875 

Amur nás. 2.359 ks/1.666 kg 90.175

Úhoř nás. 1.700 ks 6.800 

Pstruh obecný 172 ks 1.531 

Pstruh duhový  1 18 ks 80

Celkem: 1.799.714 Kč

Václav Zelníček, hospodář 

Největšího sumce na revíru 471 030 Chomoutov 
ulovil pan Josef Navrátil z Olomouce. 
Byl uloven dne 5. srpna
Nástraha: Plotice 30 cm 

Délka: 220 cm
Hmotnost: 71 kg.
Blahopřejeme a samozřejmě na rok 2016 
má od nás pan Navrátil povolenku na Chomoutov zdarma.



A přece se točí…  
To není pouze symbolický název z klasické astronomie, to je 
velmi aktuální stav finančních toků, které se také dotýkají naší 
MO. Strážcem našeho finančního pokladu je naše jubilantka 
paní Ing. Jarmila Šubčíková, která nekompromisně hlídá peníze 
s cílem udržet vyrovnaný rozpočet, najít drobnou minci na 
nákup vodních ploch, (jinak nebudeme mít kde chytat) a pod. 
Že to nemá jednoduché, je nám všem naprosto jasné. Všichni 
loudíme peníze, samozřejmě jen na ušlechtilé věci, jak jinak. 
Proto musí být neustále ve střehu a pravit silným hlasem – 
nedám. A proto je naše finanční hospodaření vyrovnané, bez 
dluhů i s drobnou rezervou. 
Svou náročnou funkci by nemohla vykonávat bez podpory 
rodiny, hlavně hodného, vlídného, laskavého manžela.
Staříci ve výboru rozhodli (bez souhlasu předsedy, on netuší), 
že Vás oceníme novým symbolickým jménem – Lotosový 
květ. Takže, Lotosový květe, hodně štěstí, zdraví, pohody. 
Pěkné Vánoce, bohatého Ježíška, ale také při vánoční pohodě 
myslet na rodinu a laskavého manžela (píši z vlastních 
zkušeností) pouštět na ryby. 
Lotosový květe, děláte to dobře a to je dobře.  

S úctou 
Vladislav Hála, jednatel

Andělíčku můj strážníčku… 
Blíží se Vánoce a v předvánočním čase si také připomínáme 
dobré duše, které nám nehodným rybářům pomáhají mít vše 
co se týká dokladů v pořádku, abychom nebyli pronásledováni 
lovci lebek (rybářskou stráží). Tento náš andělíček není členem 
naší MO, ale pracuje na Magistrátu města Olomouce a stará 
se o naše rybářské lístky. A že to s námi nemá lehké, je jasné. 
Tu máme něco špatně vyplněné, jindy nám chybí příslušný 
doklad a tak bych mohl  pokračovat. To není andělíček, to je 
přímo anděl s velkým A. 
Takže, náš velký anděli, buď i v letech příštích na nás 
lehkomyslné, někdy lajdácké, hodný, vlídný a laskavý. Mohu Ti za 
sebe i mé kolegy slíbit, že my lepší nebudeme. Proto Vám za 
nás všechny, paní Miluško Příkazská, přeji pohodové Vánoce, 
bohatého Ježíška a vše dobré v příštím roce. 

S úctou 
Vladislav Hála, jednatel

MO ČRS Olomouc  a DDM Olomouc pořádají školení a pro 
zájemce o rybářský lístek ve věku od 8 do 15 let včetně, kteří 
nejsou členy rybářských kroužků.

Jeden Vámi vybraný termín prosím zašlete na: 
janskeho@ddmolomouc.cz (s uvedením jména a příjmení dítěte 
a datem narození,do předmětu uvést: rybáři 2016.)

TERMÍNY ŠKOLENÍ: 16. 1. a 6. 2. 2016 na DDM JANSKÉHO 1,  
od 9.00 hod.

Školení se skládá ze 2 částí: rybářský řád a sestavení udic; 
poznávání ryb, rostlin a vodních živočichů. Zájemci o získání 
prvního rybářského lístku složí závěrečnou zkoušku formou 
písemného testu. Po jejím úspěšném složení obdrží na místě 
osvědčení k vydání prvního rybářského lístku. 
Vstupné na školení činí 50 Kč (noví členové 100 Kč).
Vezměte si s sebou: přezůvky, blok, tužku.

ŠKOLENÍ JE PODLE USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS 
OLOMOUC POVINNÉ!

Na školení dne 16. 1. 2016 je možno donést k odevzdání sumář 
za rok 2015 a členskou legitimaci na potvrzení.
Po účasti na školení bude vydáno potvrzení, na jehož základě 
bude možno obdržet platnou povolenku na rok 2016 a pořídit 
platný rybářský lístek na MMOL.

Bližší informace: RNDr. Eva Havlická, DDM Janského 1, 
Olomouc, tel: 585 431 859

Pavel Zatloukal a Eva Havlická

Úřední hodiny sekretariátu od 1. 1. 2016

LEDEN:
pondělí až čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod.

Pátek: pouze povolenky pro MS a odbor dětí a mládeže.

ÚNOR–DUBEN:

pondělí až středa od 14.00 do 17.00 hod.

KVĚTEN:
pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hod.

ČERVEN–PROSINEC:
pondělí od 14.00 do 17.00 hod.



Zatloukal Pavel 604552304



Mimořádný příspěvek pro r. 2017
•	 	Těsně	před	uzávěrkou	časopisu,	který	má	poprvé	rozšířené	vydání,	je	naší	povinností	informovat	členskou	

základnu	o	zásadních	věcech.	Jak	jsem	již	zmínil	v	úvodním	textu,	máme	nový	rybářský	revír	Těšetice.	Mu-
sím	však	naprosto	otevřeně	říci,	že	se	šíří	zprávy	o	možném	ukončení	svazového	rybolovu	na	lokalitě	471	051	
Morava	19A,	pískovna	Náklo.	Nedokážeme	posoudit,	jak	vážná	a	pravdivá	je	tato	informace.	Pryč	je	doba,	
kdy	jsme	chytali	na	uzavřených	vodách	zadarmo.

•	 	A	všichni	víme,	že	nejhorší	vztah	je	bez	jakékoliv	smlouvy.	Protože	naší	prioritou	je	mít	kde	vykonávat	rybářské	
právo,	předstoupíme	na	schůzích	MS	s	následujícími	variantami	mimořádného	příspěvku	pro	rok	2017:

A)	 Ponechat	částku	200	Kč	dospělí	a	100	Kč	mládež.
B)	 Snížit	částku	o	50	%	to	znamená	100	Kč	dospělí	a	50	Kč	mládež.	

•	 	Tento	návrh	budou	funkcionáři	MO	předkládat	na	všech	schůzích	MS	a	bude	předložen	i	na	členské	schůzi	
v	březnu	2016.	Bude	tedy	záležet	jen	na	rozhodnutí	členské	základny.

•	 	Mimořádný	příspěvek,	který	odvádí	naši	členové,	je	určen	pouze	na	nákup	vodních	ploch,	pomohl	rozšířit	maje-
tek	MO	i	narovnat	majetkoprávní	vztahy.	Bez	finanční	pomoci	členů	bychom	nemohli	uskutečnit	takové	nákupy	
a	nájmy	vodních	ploch,	jako	jsou	Hlušovice,	Chomoutov,	Těšetice,	Nemilanská	a	další.	Jsme	si	vědomi	zvýšení	
ceny	územní	povolenky,	stejně	tak	jsme	si	ale	vědomi	nutnosti	zajistit	rybářské	revíry	pro	členy	naší	organizace	
ČRS.	Vezměme	rozum	do	hrsti	a	rozhodněme!

Ing. Vladislav Hála, jednatel
Michal Šefčík, předseda

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENKY (PROLONGACI ČLENSTVÍ V MO)

Příjmení a jméno .......................................................................... Datum nar.  .................................................................................................................

Bydliště ..................................................................................................................

ŽÁDÁM O VYDÁNÍ POVOLENKY NA ROK: 2016

•  členská známka .......................................................................................Kč Kontakt (nepovinné): ............................................................
•  mimořádný příspěvek ...........................................................................Kč
•  MP povolenka ..........................................................................................Kč Email: ..........................................................................................
•  P povolenka ..............................................................................................Kč
•  jiná povolenka ..........................................................................................Kč Telefon: ......................................................................................
•  povolenka Chomoutov 1A ..................................................................Kč
•  pracovní povinnost ................................................................................Kč
•  krmivo .........................................................................................................Kč
•  zpravodaj MO ...........................................................................................Kč
•  školení .........................................................................................................Kč
•  zápisné ........................................................................................................Kč
•  tiskopisy......................................................................................................Kč číslo rybářského lístku  .........................................................
•  ostatní  ........................................................................................................Kč
CELKEM:  .................................................................................. Kč

Dle usnesení členské schůze MO Olomouc ze dne 28. 3. 2015 o mimořádném příspěvku na nákup vodních ploch, pozem-
ků na rybářských revírech i rybochovných zařízeních, do majetku MO ČRS Olomouc. Při zaplacení členství musí uhradit 
dospělý člen 200 Kč, mládež a studující 100 Kč. Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si zaplatí pouze členství. Děti do 
15let jsou osvobozeny.

V Olomouci dne  ........................................................... Podpis  .......................................................................




