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Zpráva o činnosti MO ČRS Třeboň za rok 2011
pro výroční členskou schůzi MO ČRS Třeboň
konanou v neděli 26. února 2012 od 9.00 hod. v jídelně Roháč v Třeboni Na Sadech.

Vážené dámy a pánové, rybáři a milí hosté,
sešli jsme se dnes, abychom zhodnotili práci naší rybářské organizace v roce 2011. V minulém
roce pracoval výbor naší organizace v nezměněném složení od posledních voleb a stejně tak pracovala
kontrolní a revizní komise.
Tak jako v minulých letech se členové výboru scházeli jednou měsíčně, vždy první pondělí
v měsíci a řešili úkoly spojené s vydáváním povolenek, přípravou schůzí, péčí o svěřené revíry a chovné
rybníky, jejich zarybňování, organizování brigádnické činnosti, vedením účetnictví, prací s mládeží,
školením nových členů, sledováním čistoty vody. V neposlední řadě je nutné uvést spolupráci s vyššími
svazovými orgány a dalšími subjekty jako je Rybářství a.s. Třeboň, Městský úřad Třeboň, CHKO
Třeboňsko, provozovatel těžby na pískovnách společnost Českomoravský štěrk atd.. Tolik tedy stručně
informace o práci výboru. Prostory, které máme pronajaty od majitelů domu v Táboritské ulici č. 1100 a
kde se také vydávají povolenky, plně vyhovují našim potřebám. Sdružení vlastníků tohoto domu jsme
nabídli odkoupení těchto prostor. Výsledkem bylo to, že s tím nesouhlasili všichni a ještě se usnesli na
tom, zvýšit nám nájem. O jednání podzimní územní konference JčÚS jste byli informováni již na lednové
členské schůzi. V loňském roce jsme se po důkladném zvážení ve výboru naší organizace rozhodli vzít do
pronájmu nabízenou soustavu rybníků Na Kopečku. Tím jsme vytvořili lepší podmínky pro výrobu
kvalitní násady do našich revírů. Dále jsme vyčlenili tři rybníky pro sportovní rybolov, z nichž jedenrybník Stupský byl začleněn jako rybářský revír Lužnice 10 C do celokrajského hospodaření. Další dva
rybníky byly určeny jako revíry místního významu s možností rybolovu i pro nečleny rybářského svazu a
to rybníky Zadní Kouty a Paďourek u pergoly. Hospodaření na těchto dvou rybnících bylo hrazeno plně
z prostředků naší organizace. Přestože sportovní rybolov na těchto rybnících byl prvním rokem a museli
jsme je kompletně zarybnit, příjmy z prodeje povolenek odpovídaly nákladům. S uvedením těchto revíru
do provozu bylo mnoho práce, věříme, že dobře vynaložené. Rozšířením počtu rybníků, kde je
odchovávána násada, se nám podařilo získat finanční prostředky na vybavení potřebné pro naší práci, kdy
jsme kromě jiného v loňském roce pořídili pro naši organizaci kompletně vybavenou bednu pro převoz
ryb se vzduchováním, vlek za osobní automobil s odpovídající nosností, motorovou pilu a křovinořez na
údržbu pobřežních porostů, areator a nutnou obnovu výpočetní techniky potřebnou pro nový systém
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elektronického zpracování evidence v nově zavedeném systému Lipan a celou řadu dalších drobností.
Přes tyto i poměrně velké výdaje se nám podařilo dosáhnout podobně kladného hospodářského výsledku,
tak jako v minulých letech.
Za obětavou práci ve prospěch naší organizace bych chtěl poděkovat všem členům výboru, zvlášť
některým, neboť měli v loňském roce trojnásobně víc úkolů a věřím, že i nadále vytrvají ve svých
dobrovolných funkcích a budou pracovat se stejným úsilím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Naše organizace měla k 31.12.2011 celkem 577 členů, dospělých členů 502, mládeže celkem 75
členů z toho mládež 16 – 18 let 10 členů, žáci 6 – 15let 65 členů. Z celkového počtu našich členů je 79
platících členů, kteří neměli vydané povolenky. S radostí musíme konstatovat, že vývoj členské základny
naší MO nekopíruje snižující se trend vývoje členské základny Českého rybářského svazu.
Celkem v roce 2011 bylo vydáno 510 ks povolenek, z toho 12 ks povolenek hostujících členů
ČRS a MRS, 11 ks povolenek na pstruhové revíry, 487 ks povolenek členských mimopstruhových. Při
kontrole odevzdaných povolenek bylo vráceno 262 přehledů o úlovcích bez úlovku s docházkou na revíry
nebo rybářů optimistů, kteří si koupili povolenku a k vodě se vůbec nedostali.
Při pořizování údajů z povolenek, byly zaznamenány některé pěkné úlovky našich rybářů.
Přehledy o úlovcích vrátilo 95% rybářů.
V loňském roce byly pro členy organizace vydávány povolenky v kanceláři MO v Třeboni
v Táboritské ulici v lednu až v březnu dvakrát týdně a to v úterý a v pátek od 17:00 do 19:00 hodin. Od
dubna byly povolenky vydávány již jen v úterý. Pro hostující členy ČRS a MRS na revírech JčÚS byla
výdejna povolenek v Chovateských a rybářských potřebách „U Vonků“. Na nově zřízené revíry místního
významu bylo možné zakoupit krátkodobou povolenku navíc ještě v IKS a přímou na Pergole u Sv. Víta.
Výdej povolenek byl ukončen začátkem října, vhledem k minimálnímu zájmu o výdej a nutnosti připravit
řádné vyúčtování pro podzimní prověrky hospodaření naší organizace. I když většina našich členů
odevzdává přehledy o úlovcích včas a řádně vyplněné, najdou se každý rok někteří, kteří odevzdají
úlovkový list (sumář úlovků a docházek) nevyplněný, částečně vyplněný a nebo jej odevzdají pozdě a to
je škoda, neboť pak naše statistiky nejsou úplné. V této souvislosti musíme důrazně upozornit, že
neodevzdání úlovkového lístku je důvodem pro nevydání povolenky pro další rok dle článku 24 odstavce
1 písmeno d).
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STAV REVÍRŮ A JEJICH ZARYBŇOVÁNÍ
V loňském roce naše revíry Lužnice 10A a Lužnice 10B zůstaly v nezměněném stavu, ale navíc
byl po vyřízení nutných zákonných formalit vyhlášen rybník Stupský jako rybářský revír Lužnice 10 C
s číslem revíru 421099. Naše MO Třeboň se stará o řeku Lužnici od splavu na Rozvodí Staré a Nové řeky
po vodovodní most 300 m nad jezem Pilař a dále o jezero v Majdaléně (Cep) a v Chrabčinách (Cep I)
vzniklé těžbou štěrkopísků, které jsou propojeny.
Vysazování ryb do revíru 421 041 Lužnice 10 A bylo prováděno v roce 2011 rovnoměrně po
celém revíru tj. na hlavním toku řeky Lužnice, Koštěnického potoka a Tikalské tůni.
Na revír Lužnice 10 v loňském roce naše MO dostala od Jihočeského kraje dotaci z programu na
podporu chovu ryb ve vodních tocích k zarybnění candátem obecným. V minulém roce jsme měli
schválenou dotaci z Jihočeského kraje pro zarybnění candátem obecným ve výši 15.000,- Kč.
Do revíru 421042 Lužnice 10B pískovna Majdaléna (Chlumská – Cep, Cep I), Velká a Malá Tušť,
je od loňského roku opět vysazován pstruh duhový. Z usnesení z loňské VČS bylo do bližších podmínek
výkonu rybářského práva vloženo hájení kaprovitých ryb v době jejich vysazení z podzimních výlovů,
tedy ve dnech 22. října až 4. listopadu včetně.
Revír Lužnice 10 C rybník Stupský musel být nově zarybněn přesto i někteří členové na tomto
revíru dosáhli velmi početné úlovky zejména kaprů.
Již několik let se naše organizace stará o část revíru Dračice 1 od státní hranice až po ústí do řeky
Lužnice a to zejména o vysazování násadových ryb, a to pod vedením člena výboru Petra Šurana.
Celkový počet rybářů a docházek na revíry Lužnice 10 A a Lužnice 10 B v roce 2010 (údaje
z roku 2011 ještě nejsou známy).
Lužnice 10A - počet lovících rybářů 531, docházek 2689, docházek na jednoho rybáře 5,1 a
docházek na 1 ha 158,2. Z jihočeských místních organizací nejvíce navštívilo Lužnici 10A rybářů z MO
Třeboň (celkem 138 rybářů, úspěšně lovilo 79 tj. 57%), MO Suchdol nad Lužnicí (celkem 41 rybářů,
úspěšně lovilo 14 tj. 34%), MO Č. Velenice (celkem 35, úspěšně lovilo 8 tj. 23%), MO Č. Budějovice 1
(celkem 28 rybářů, úspěšně lovilo 7 tj. 25%), MO Č. Budějovice 2 (celkem 24 rybářů, úspěšně lovilo 6 tj.
25%), ostatní MO z jihočeského kraje (celkem 78 rybářů, úspěšně lovilo 25 tj. 32%).
Lužnice 10 B - počet lovících rybářů 2.521, docházek 22.892, docházek na jednoho rybáře 9,1 a
docházek na 1 ha 127,2. Z jihočeských místních organizací nejvíce navštívilo Lužnici 10B rybářů z MO
Třeboň (celkem 297 rybářů, úspěšně lovilo 180 tj. 60%), MO Č. Budějovice 1 (celkem 291 rybářů,
úspěšně lovilo 143 tj. 49%), MO Č. Budějovice 2 (celkem 258 rybářů, úspěšně lovilo 114 tj. 44%), MO
Suchdol nad Lužnicí (celkem 205 rybářů, úspěšně lovilo 165 tj. 80%), MO Č. Velenice (celkem 139
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rybářů, úspěšně lovilo 101 tj. 73%), ostatní MO z jihočeského kraje (celkem 553 rybářů, úspěšně lovilo
246 tj. 45%). Rybářský revír Lužnice 10B se už několik let řadí mezi jeden z nejvíce navštěvovaných
v jihočeském kraji.
Plán vysazování násad do všech našich revírů byl v souladu s plánem na rok 2011.
Nasazování revírů 2011
Lužnice 10A
421 041

Lužnice 10B
421 042

Lužnice 10C
421 099
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Cejn v.

*****

*****

-

300

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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1897

200

3550

-

750

50

400

25

*****

*****
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2

6000

2
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*****

*****

*****

*****
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*****
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-

*****

*****
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2
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1
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-

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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-

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
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-

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Lipan

500

-

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Okoun

300

6

1000

15

150

3

*****

*****

100

5

Br.

1600

36

3400

100

1200

18

200

2

200

10

-

-

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Jelec Jesen

4250

-

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Pstruh d.

*****

*****

1000

300

300

80

300

80

10

2

Amur

*****

*****

*****

*****

171

320

50

80

45

120

Druh
Kapr
Lín

Parma

Paďourek

VLASTNÍ VÝROBA NÁSAD
V minulém roce obhospodařovala naše organizace deset chovných rybníků. V Majdaléně to byly
Pavelec u jezu Pilař a Fuks – návesní rybník v obci. V Třeboni rybníky Hraniční, Smíchov, Thierov, Bílá
Hlína, Malý Vítek, Říznutý, Šimanov a Hrádeček. V průběhu roku nebyly na rybnících žádné problémy a
podle dosažených výsledků na výtěžnosti můžeme konstatovat, že rok 2011 byl velmi příznivý.
Nakoupená násada pro chovné rybníky byla kvalitní za dobrou cenu. Krmení pro chovné rybníky
v loňském roce bylo zabezpečeno v dostatečné míře.
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Chtěl bych poděkovat touto cestou všem, kteří se podíleli na lovení chovných rybníků a
nasazování ryb do revírů. Lovení bylo v Majdaléně naplánováno na jeden den v Třeboni na tři dni a
proběhlo v naprostém klidu, bez problémů a v příjemné atmosféře. Za organizaci a pomoc při výlovu
patří poděkování zejména našim členům, kteří pracují u a.s. Rybářství Třeboň, ale i ostatním
pomocníkům.
Výroba vlastní násady do revírů 2011
Kapr 9780 ks, 15380 kg; Lín 392 ks, 115 Kg; Štika 697 ks, 112 kg; Amur 236 ks, 420 kg; Candát 538 ks,
8,5 kg; Okoun 1950 ks, 62 kg; Bílá ryba 6200 117 kg; Celkem 19790 ks, 16213 kg.
Nyní mi dovolte uvést některé pěkné úlovky rybářů naší organizace, z nichž převážná většina
pochází z našich revírů, což svědčí o jejich dobrém zarybnění.
Úhoř

Nové řeky 1

81 cm

1,45 kg

Nové řeky 1

61 cm

0,85 kg

Candát

Lužnice 10B

72 cm

3,20 kg

Lužnice 10B

60 cm

2,06 kg

Okoun

Lužnice 10B

42 cm

1,15 kg

Lužnice 10B

41 cm

1,10 kg

Lín

Lužnice 10B

45 cm

1,55 kg

Lužnice 10B

43 cm

1,30 kg

Cejn v.

Nové řeky 1

52 cm

1,60 kg

Pstruh d.

Lužnice 10B

46 cm

1,20 kg

Lužnice 10B

42

1,10 kg

Bolen

Lužnice 10B

72 cm

5,00 kg

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST
Jako každý rok nás nejvíce práce stojí péče o naše rybochovné zařízení, ale nejkrásnější odměnou za
tuto namáhavou práci je společné vylovení a vysazení vlastních vypěstovaných ryb do revíru. Dále nás
nejvíce zaměstnává udržování pořádku na revírech Lužnice 10A a 10B. Celkem za rok bylo 3390
brigádnických hodin, zaplacené brigády 1230 hodin a 2160 odpracovaných hodin.
Majdalena, Chlum u Třeboně
Hlavní činnost v této oblasti spočívala v péči o oba rybníky Fuks a Pavelec. Rybí obsádka byla
pravidelně přikrmována. Letní měsíce proběhly bez problémů a bez úhynů, v měsíci říjnu se uskutečnily
za pěkného počasí výlovy bez komplikací.
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Na rybníku Fuks byla vyčištěna nátoková stoka od náletových dřevin v délce asi 200 m a byla až
do ústí řeky vybagrována. V jarním měsíci bude usazeno na rybníku Fuks nové výpustní zařízení, které je
již vyrobeno. Nátok ze Zlaté stoky byl osazen novými dlužemi.
Nátěrem byla opatřena lávka přes řeku u Tikalských. Zdařilými akcemi byly také jarní a podzimní
sběry odpadů po obou březích pískovny v Majdaleně.
Po výlovech obou rybníků se v měsíci listopadu uskutečnila v kulturním zařízení obce Majdalena
tradiční dolovná s občerstvením a hudbou.
Všem našim členům, kteří se podíleli na práci této části naší organizace, děkujeme a odměnou jim
budou krásné chvíle strávené u vody v příjemném prostředí.
Třeboň
V roce 2011 odpracovali členové z Třeboně a okolí zhruba 2000 brigádnických hodin. Na
chovných rybnících byla hlavní činnost zaměřena na přítokové a odtokové stoky, běžnou údržbu hrází
(vyřezávání, sečení, čištění, oprava zábradlí, oprava lodí, návoz kamene a jeho usazení v tělesu hráze),
vypouštěcích zařízení, hnojení a připravení rybníků pro nasazení ryb a k výlovu. Navíc byla čištěna
Mlýnská stoka, která napájí celou soustavu, násada ve všech rybnících byla pravidelně krmena a
kontrolována a v neposlední řadě bylo odpracována řada brigádnických hodin při lovení těchto rybníků.
Na sportovních rybnících kromě běžné údržby, bylo nutné instalovat tabule s označením revíru, na
hrázi Stupského rybníka byly opraveny dřevěné lavičky a v nedávném období byly odstraněny vzrostlé
stromy nakloněné do rybníka, které narušovaly hráz z návodní strany.
Nedávné tuhé mrazy nás nutily prořezávat na třech rybnících led, obsekávat kbely a instalovat
nově koupený rozmrazovač.
Jako každý rok nás zaměstnává sečení a vysekávání břehu Zlaté stoky dvakrát až třikrát za rok.
V jarním a v podzimním období někteří naši členové odlovovali pod výpustěmi drobné ryby při
výlovu velkých rybníků, které byly následně vysazovány do našich revírů.
Mnoho hodin práce věnoval hospodář naší organizace Ing. Petr Jílek vydávání povolenek,
administrativní činnosti, zpracování statistiky z úlovkových listů a zavádění nového systému evidence
členů a povolenek Lipan. Další, kdo zaslouží jmenovité poděkování, je místopředseda naší organizace a
zároveň člen krajského výboru JčÚS Ing. Karel Koranda, který věnoval v minulém roce obrovské
množství hodin při plnění legislativních, administrativních, organizačních i manuálních úkolů. Tímto
bych chtěl i všem ostatním, kteří se podíleli na práci ve prospěch naší organizace srdečně poděkovat.
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RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
V minulém roce vykonávalo funkci rybářské stráže 11 našich členů, kteří povedli 188 pochůzek.
Celkem zkontrolovali 530 rybářů a odpracovali 330 hodin. Kontroly byly zaměřeny hlavně na revíry
Lužnice 10A, 10B, 10C, Dračici 1, Nové Řeky 1, Lužnice 7, 8, Nežárka 1, 2, 3, Zadní Kouty, Paďourek,
ale také i na naše chovné rybníky.
Rybářská stráž vykonala několik kontrol ve spolupráci s Policií ČR se zaměřením na stanování,
bivakování, rozdělávání ohňů a neoprávněného vjezdu do lesa motorovými vozidly.
Byly zjištěny přestupky, které byly předány k vyřešení JčÚS a Krajskému úřadu v Českých
Budějovicích. Jednalo se o tyto případy,
•

nezapsání příchodu na revír,

•

lov ryb mimo denní dobu lovu,

•

lov na nepovolenou nástrahu

•

lov v kombinaci na položenou a přívlač
Dále byly zjištěny některé drobné přestupky, které byly řešeny domluvou na místě. Jednalo se o

nesprávné zapisování revírů a to názvem, zkratkou apod.,
Dále se členové rybářské stráže účastnili při vysazování násad do našich revírů. I jim bych chtěl
touto cestou poděkovat za ochranu našich revírů a vás ostatní poprosit o spolupráci s kontrolními orgány
v případě, že budete kontrolováni, a nebo budete o pomoc rybářskou stráží požádáni.
PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Rybářský kroužek pracuje ve spolupráci Domu dětí a mládeže v Třeboni a MO Českého
rybářského svazu v Třeboni. V loňském školním roce pracovalo v kroužku 11 dětí. Děti se připravovaly
ve znalostech druhů ryb a jejich anatomie, ve znalostech základních rybářských zákonů a předpisů,
především v rybářském řádu. Učily se základům rybářské a rybolovné techniky.
Činnost kroužku je vždy ukončena závěrečnou zkouškou, která prověří teoretické znalosti dětí. Po
jejím zvládnutí získají děti rybářský lístek. Praktické dovednosti si malí rybáři ověřují při rybářských
závodech, které jsme uspořádali ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Třeboni, Mysliveckou
společností a s Hasiči z Branné, s Městem Třeboň, s Obcí Domanín u Třeboně, o.p.s. Destinace
Třeboňsko, o.p.s. MAS Třeboňsko a s podnikateli.
V letošním školním roce kroužek navštěvuje 14 dětí a situace se opakuje. Učíme se rybářský řád,
anatomii a druhy ryb, základy rybářských dovedností. Na vánoce jsme připravili soutěž „O vánočního
kapra“ a s blížícím se jarem se s dětmi připravujeme ven k vodě.
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Na rybníku Hrádeček si naše mládež v listopadu za pomoci zkušených rybářů Rybářství Třeboň
a.s. a MO vyzkoušela výlov rybníka.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
28.05.2011 k Mezinárodnímu dni dětí 13. ročník rybářských závodů v Branné u Třeboně. Do
Branné přijelo 35 mladých rybářů a rybářek s doprovodem rodičů, dědečků a babiček. Soutěžilo se ve
dvou věkových kategoriích, mladší děti do 10 let a starší děti od 11 do 15 let. V každé kategorii první tři a
největší ulovená ryba byli odměněni pohárem a věcnou cenou, ostatní místa i ti, co neměli rybářský
úspěch, byli odměněni věcnou cenou.
Další pořádané závody pro děti se uskutečnily na rybníku Hrádeček a to pro rybářský kroužek ve
spolupráci s o.p.s. Destinace Třeboňsko.
17.09.2011 se uskutečnil závod na rybníku Zadní Kouty o cenu „Starosty Města Třeboně a
Předsedy MO ČRS Třeboň“. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 17 soutěžících. Prvních pět soutěžících
a největší ulovená ryba byli odměněni pohárem a věcnou cenou, ostatní i ti, co neměli rybářský úspěch,
byli odměněni věcnou cenou.
SLEDOVÁNÍ ČISTOTY VODY V ROCE 2011
Kvalita vody na našich sledovaných revírech nevykazovala v roce 2011 ve sledovaných
parametrech žádné výrazné výkyvy a byla srovnatelná s uplynulými roky. V průběhu roku nedocházelo
k významnému kolísání obsahu rozpuštěného kyslíku v obhospodařovaných rybnících.
V porovnání s uplynulými léty lze rok 2011 charakterizovat jako velice dobrý bez výrazných
výkyvů v kvalitě vod na našich revírech a na produkčních rybnících a budeme doufat, že tento trend
z posledních let bude přetrvávat i do let následujících
V průběhu letní sezóny jsme prováděli opakované měření obsahu rozpuštěného kyslíku na našich
produkčních rybnících Na Kopečku. I v horkých letních dnech, kdy obvykle dochází k výraznému úbytku
kyslíku, byl obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě vždy dostačující a rybí obsádka byla v dobrém stavu a
jevila se v dobré kondici..
Problém, se kterým se však neustále setkáváme, je nepořádek okolo vod, zejména odhazování
odpadků na břeh a do vody. V uplynulé sezóně došlo k mírnému zlepšení, nicméně opět připomínáme, že
každý, kdo loví ryby je povinen na místě udržovat pořádek, je zakázáno ponechávat odpadky na břehu
nebo je odhazovat do vody a za zvláště hrubé porušení těchto ustanovení je považováno, pokud lovící
takto zachází se skleněným odpadem. Domníváme se, že je důležité na tomto místě připomenout, že
lovící je povinen po příchodu k místu lovu provést prohlídku místa, kde bude lovit a pokud je místo
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znečištěno, je povinen ho před započetím lovu uklidit. Upozorňujeme všechny rybáře, že rybářská stráž se
v letošním roce důrazněji zaměří na dodržování pořádku na revírech a místech lovu.
PREZENTACE NA INTERNETU
Již několik let jsou v provozu internetové stránky naší organizace. Tři roky vlastníme novou
internetovou doménu www.crstrebon.cz , přičemž stará adresa webových stránek zůstává stále v platnosti.
Adresa stránek je vyvěšena na nástěnce naší místní organizace, nebo je možné je vyhledat na jakémkoliv
internetovém vyhledávači. Na našich webových stránkách se dočtete všechny aktuální a důležité
informace, jako je popis našich revírů, čas vydávání povolenek a jejich ceny, termíny odevzdávání
úlovkových lístků, termíny členských schůzí, informace o brigádách, platná legislativa, přehled úlovků na
našich revírech v uplynulých letech, přehled vysazovaných ryb, informace rybářské stráže, test pro nové
členy, informace o naší členské základně, seznam členů našeho výboru a členů dozorčí komise, popis
historie naší organizace, adresu a mapu naší klubovny, kopie našeho nového Rybářského zpravodaje a
dalších zajímavé informace. U členů výboru jsou zveřejněna telefonní čísla a e-mailové adresy, obecná emailová adresa na výbor MO je vybor@crstrebon.cz.
Vážené kolegyně, vážení kolegové rybáři, vážení hosté,
dovolte mi, abych v závěru své zprávy poděkoval vám všem, kteří jste se podíleli na naší společné
práci, které bylo v minulém roce vykonáno více než v předešlých letech. Chtěl bych poděkovat i našim
hostům, kteří podporují činnost naší organizace. Přeji vám všem do dalšího roku naší společné práce
pevné nervy, dostatek odhodlání a hlavně hodně zdraví. Mnoho krásných zážitků při našem společném
koníčku a v neposlední řadě pěkné úlovky v nadcházející sezóně.

Dne 26.02.2012

Mgr. Petr Werner
předseda MO ČRS

Miloš Balek
jednatel MO ČRS

Ing. Petr Jílek
hospodář MO ČRS
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