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Vážené dámy a pánové, rybáři a milí hosté, 

sešli jsme se dnes, abychom zhodnotili práci naší rybářské organizace v roce 2015.  

 

 jako v předchozích letech měla naše organizace 550 členůz Třeboně a okolí, Majdaleny, Chlumu u 

Třeboně i jednotlivce z jiných míst naší republiky, také z Rakouska a Německa. Pečuje o více než 150 

hektarů sportovních vod, 13 chovných rybníků využívá k přípravě násad a pro sportovní rybolov, 

vychovává nové rybáře, připravuje rybářské závody pro děti, dospělé i děti vozíčkáře a mnohé další. Za 

touto činností se ukrývá mnoho odpracovaných hodin některých členů naší organizace a tímto bych jim 

rád ze srdce poděkoval.  

V minulém roce 2015 pracoval jak výbor naší MO, tak i dozorčí komise v nezměněném složení.  

Tak jako v minulých letech se členové výboru scházeli jednou měsíčně kromě měsíce srpna, vždy 

první pondělí v měsíci, a řešili úkoly spojené s vydáváním povolenek, přípravou členských schůzí, péčí o 

svěřené revíry a chovné rybníky, jejich zarybňování, organizováním brigádnické činnosti, vedením 

účetnictví, prací s mládeží, školením nových členů, sledováním kvality vody. Účast členů na jednání 

výboru byla jako v minulých letech vysoká, všichni členové výboru se svým povinnostem věnovali velice 

pečlivě a zodpovědně. Je nutné též zdůraznit, že velice dobře spolupracujeme s Jihočeským územním 

svazem ČRS. Též spolupráce s Rybářstvím a.s. Třeboň, Městským úřadem Třeboň, CHKO Třeboňsko a 

správcem pískoven Českomoravským štěrkem je na velice dobré úrovni. Za obětavou práci ve prospěch 

naší organizace bych chtěl poděkovat všem členům výboru, z nichž někteří věnují naší organizaci velké 

množství práce ve svém volném čase. Věříme, že i nadále vytrvají ve svých dobrovolných funkcích a 

budou pracovat se stejným úsilím. Tolik tedy stručně informace o práci výboru.  

Klubovna naší místní organizace je stále ve stejných prostorech, které máme pronajaty od majitelů 

domu v Táboritské ulici č. 1100. Zde se také vydávají povolenky pro členy naší organizace. Tyto prostory 

plně vyhovují našim potřebám.  

O jednání podzimní územní konference JčÚS jste byli informováni již na lednové členské schůzi a 

podrobněji vás bude informovat ve svém vystoupení přítomný delegát JčÚS.  
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V současnosti hospodaříme v Třeboni na produkčních rybnících Malý Vítek, Říznutý, Šimanov, 

Thierov, Hraničný, Smíchov a Bílá Hlína, které máme podnajaté od Města Třeboň prostřednictvím 

Rybářství Třeboň a.s. a dále na rybníku Hrádeček, který máme též v pronájmu od jeho majitele.  

V Majdaleně hospodaříme na rybníku Pavelec a Fuks. 

Současně s MO ČRS Suchdol nad Lužnicí se staráme o revíry Lužnice 10A a Lužnice 10B, 

v Třeboni na Kopečku máme revír Lužnice 10C – rybník Stupský. Na těchto revírech je umožněn rybolov 

členům ČRS s platnou povolenkou. V Třeboni Na Kopečku pak provozujeme ještě další dva sportovní 

rybníky – Zadní Kouty a Paďourek, kde je umožněn rybolov i nečlenů ČRS na tzv. „Pověření k lovu ryb 

na udici“, které vydává naše MO. Hospodaření na těchto dvou rybnících je hrazeno výhradně z prostředků 

naší organizace. Rozšíření rybolovu na rybníky v lokalitě Na Kopečku v Třeboni přineslo možnost 

chytání pro naše členy z Třeboně a blízkého okolí a i pro návštěvníky Třeboně a místních lázní. Možnost 

sportovního rybolovu v Třeboni pro širokou veřejnost dlouhodobě chyběla. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

Naše organizace měla k 31.12.2015 celkem 550 členů, z toho dospělých členů 489, mládeže  

16 členů a dětí 45. Proti roku 2014 nám přibyl jeden člen. 

Celkem v roce 2015 bylo naší místní organizací vydáno celkem 476 povolenek.  

Při pořizování údajů z povolenek byly zaznamenány některé pěkné úlovky našich členů: amur 82 

cm 6,0 kg na revíru Lužnice 10B, bolen 79 cm 3,5 kg na revíru Lužnice 10B, candát 65 cm 3,0 kg na 

revíru Lužnice 10B, cejn velký 54 cm 2,0 kg na revíru Nežárka 3, kapr 90 cm 914,5 kg na revíru Lužnice 

10B, okoun 47 cm 1,65 kg na revíru Lužnice 10B, pstruh duhový 47 cm 1,1 kg na revíru Lužnice 10A, 

sumec 135 cm 20,0 kg na revíru Lužnice 10B, štika 80 cm 4,0 kg na revíru Lužnice 10B, úhoř 82 cm 1,6 

kg na revíru Nežárka 3. 

 

V roce 2015 byly pro členy naší organizace vydávány povolenky v kanceláři MO v Třeboni 

v Táboritské ulici celoročně v úterý od 17:00 do 19:00 hodin. Pro hostující členy ČRS a MRS na revírech 

JčÚS vydávali povolenky v Chovatelských a rybářských potřebách „U Vonků“. Tímto majitelům 

prodejny moc děkujeme a velice si vážíme jejich ochoty nám s výdejem hostovacích povolenek pomáhat. 

Na náš revír místního významu Zadní Kouty bylo možné zakoupit krátkodobou povolenku navíc ještě 

v IKS a přímo v restauraci Pergola U sv. Víta. Výdej povolenek byl ukončen začátkem října, vzhledem 

k minimálnímu zájmu o výdej a nutnosti připravit řádné vyúčtování pro podzimní prověrky hospodaření 
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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, naše statistiky pak nejsou úplné. V této souvislosti musíme 

důrazně upozornit, že neodevzdání úlovkového lístku je důvodem pro nevydání povolenky pro další rok 

v souladu se Stanovami a Jednacím řádem ČRS. Na problém špatného vyplňování úlovkových lístků 

důrazně upozorňuje Jihočeský územní svaz, který povolenky na krajské revíry vydává. 

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A POVINNÁ AGENDA 

Účetnictví naší organizace a související daňová agenda je již od roku 2012 zajišťována externí 

účetní společností a to z důvodu velké náročnosti a složitosti účetnictví a daňového systému. Toto 

opatření výrazně snížilo riziko chyb a následného postihu ze strany státní správy. Externí účetní nám 

průběžně po celý rok zpracovávali povinné účetní podklady včetně daňových přiznání a podíleli se také 

na vyúčtování dotace získané od SZIF. V rámci účetnictví jsme na přelomu roku 2015/2016 provedli 

stejně jako v minulých letech inventuru našeho majetku, která je součástí našeho účetnictví. 

 

STAV REVÍRŮ A JEJICH ZARYBŇOVÁNÍ 

Naše organizace má v současné době v péči tři mimopstruhové revíry Lužnice 10A, Lužnice 10B 

a Lužnice 10C.  

Lužnice 10A - naše MO se stará o řeku Lužnici od splavu na Rozvodí Staré a Nové řeky po vodovodní 

most 300 m nad jezem Pilař. Vysazování ryb do revíru Lužnice 10A bylo prováděno v uplynulém roce 

rovnoměrně po celém revíru Lužnice 10A. Námi vysazené ryby do revíru Lužnice 10A: kapr 12 q, lín 50 

kg, bílá ryba a okoun 60 kg, úhoří monté 1.500 ks, štika Š1 2.831 ks, podoustev 2000 ks, jesen 2000 ks. 

Lužnice 10B – je jedním z nejvýznamnějších a třetím největším revírem obhospodařovaným Jihočeským 

územním svazem. Obliba a význam revíru stouply v souvislosti s dobrým zarybněním a širokou skladbou 

obsádky. V loňském roce se podařilo opět získat dotaci od Jihočeského kraje na podporu chovu ryb ve 

vodních tocích k zarybnění candátem obecným. Vysazené ryby do revíru Lužnice 10B: kapr 179 q, lín 

250 kg, cejn, bílá ryba  a okoun 250 kg, štika Š1 2.560 ks, candát 6.300 ks, úhoří monté 1.500 ks, pstruh 

duhový 350 kg o průměrné hmotnosti 0,3 kg, a ostatní druhy ryb slunka, plotice, perlín.  

Lužnice 10C - rybník Stupský. Vysazené ryby do revíru Lužnice 10C: kapr 19 q, lín 40 kg, okoun a bílá 

ryba 325 kg, štika 555 ks, amur 172 ks. 
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Již několik let se naše organizace stará též o část revíru Dračice 1 (oficiálně v péči MO Nová 

Bystřice) od státní hranice až po ústí do řeky Lužnice, zejména o vysazování násadových ryb, a to pod 

vedením člena výboru naší organizace Petra Šurana. 

 

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 nebyl na chovných rybnících žádný 

významný úhyn ryb, na rybnících nebyly žádné problémy a podle dosažených výsledků na výtěžnosti 

můžeme konstatovat, že rok 2015 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.  

Chtěl bych poděkovat touto cestou všem, kteří se podíleli na lovení chovných rybníků a 

nasazování ryb do revírů. Lovení bylo v Majdaleně naplánováno na jeden den a v Třeboni na dva dny, 

lovení proběhlo bez větších 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 lovícím z našich 

řad. Rybníky Bílá Hlína a Smíchov byly sloveny ve všední dny Rybářstvím Třeboň za přítomnosti našeho 

hospodáře a to z důvodu rekonstrukce těchto rybníků. 

Souhrn výroba vlastní násady do revírů 2015 

Celkově se slovilo 159,37 q ryb, z toho bylo 150 q kapra, 151 kg štika, 423 kg amura, 285 kg ostatních 

ryb a  14 kg lína. 

  

PODNÁJEM SOUSTAVY RYBNÍKŮ U sv. Víta v Třeboni 

Jak jistě všichni víte, máme podnajatu celou soustavu rybníků u sv. Víta v Třeboni Na Kopečku. 

Podle smlouvy o podnájmu č. 2011-04-01 máme od 1.4.2011 v podnájmu od Rybářství Třeboň Hld. a.s. 

následující rybníky: Bílá Hlína, Smíchov, Hraničný, Říznutý, Malý Vítek, Šimanov, Zadní Kouty, 

Paďourek a Stupský. Rybníky Hraničný, Smíchov a Šimanov jsme měli v podnájmu již historicky od 

roku 1996. Rybníky Bílá Hlína, Říznutý, Malý Vítek, Hraničný, Smíchov a Šimanov jsou využívány pro 

hospodářskou výrobu, rybníky Stupský, Paďourek a Zadní Kouty jsou využívány pro sportovní rybolov.  

Jak již bylo řečeno, naše organizace provozuje sportovní rybolov pro nečleny Českého rybářského 

svazu, zejména pro návštěvníky Třeboně a lázeňské hosty, a to na rybníku Zadní Kouty. Zde může 
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provozovat sportovní rybolov každý občan, aniž by byl členem Českého rybářského svazu a aniž by byl 

držitelem státního rybářského lístku. Zdůrazňuji, že tento rybolov je určen především pro klienty 

Třeboňských lázní a návštěvníky Třeboně. Tento rybolov pro nečleny Českého rybářského svazu jsme 

organizovali, abychom zvýšili propagaci našeho města a zvýšili možnosti využití pro rekreanty a 

návštěvníky lázní. 

Rybník Paďourek je přednostně určen pro rybářské závody postižených dětí s kombinovaným 

tělesným a mentálním postižením (vozíčkáře). V rámci České republiky jsme jediní, kdo pro tuto skupinu 

postižených zajišťuje rybářské závody pod záštitou Českého rybářského svazu.  

Na rybníku Stupský je organizován rybolov pro členy Českého rybářského svazu a je zde vyhlášen 

rybářský revír 421099 Lužnice 10C. Rybník je hojně navštěvován místními rybáři a je vyhledáván 

zejména důchodci a občany se sníženou mobilitou. Revír je nadstandardně zarybňován a mezi rybáři se 

těší velké popularitě. 

Pro srovnání, nejbližší dostupný rybářský revír je Lužnice 10B (pískovna v Majdaleně) vzdálený 

12 km. Revír Lužnice 8 (řeka Lužnice pod Rožmberkem) vzdálená 7 km je zejména pro občany 

důchodového věku a občany se sníženou mobilitou obtížně dostupná.  

V současnosti tedy kromě rybníku Stupský a rybníku Zadní Kouty není v Třeboni místo, kde by 

bylo možné provozovat sportovní rybolov, a to navíc za dostupnou cenu.  

 

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST 

Stejně jako v uplynulých letech věnujeme velkou část brigád péči o naše rybochovné zařízení a 

výrobu násad. Další velké množství práce bylo odvedeno při udržování pořádku na revírech Lužnice 10A,  

Lužnice 10B a Lužnice 10C. Celkem za rok 2015 bylo odpracováno přes 1.900 brigádnických hodin,  

120 členů brigádnickou povinnost finančně nahradilo. Můžeme shrnout, že zhruba na polovinu členské 

základny se nevztahuje brigádnická povinnost a ze zbytku nemá opět polovina zájem brigády odpracovat 

a raději ji nahradí. Celkem 38 členů odpracovalo víc než je brigádní povinnost (8 hodin) bez náhrady a 

z toho 12 členů odpracovalo víc než 20 hodin. Navíc bez úhrady bylo tedy odpracováno 722 hodin v ceně 

72.200 Kč. 

Majdaléna a Chlum u Třeboně 

V této oblasti se naši členové věnovali údržbě rybníků Fuks a Pavelec včetně obsečení a čištění 

nátokových i odpadních stok. Na rybníku Fuks byla provedena údržba nátoku, s pomocí místního sboru 
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dobrovolných hasičů byla pročištěna propust odpadní stoky. Dále byla provedena údržba lávky přes řeku 

u Tikalských tůní.  

V průběhu jara byl proveden úklid okolo revíru Lužnice 10B – pískovna Majdalena (jezera Cep a 

Cep I), a to včetně sběru a svozu odpadků.  

V říjnu proběhl výlov rybníku Fuks. Odměnou za brigádnickou práci byla tradiční dolovná 

v kulturním domě Majdaléna. Majdalenští rybáři děkují obecnímu úřadu za poskytnutí části uvedeného 

kulturního zařízení. 

Třeboň 

V roce 2015 odpracovali členové z Třeboně a okolí velké množství brigád zejména na údržbě 

rybníků na Kopečku. Na chovných rybnících byla hlavní činnost zaměřena na čištění přítokových a 

odtokových stok, sečení trávy, hnojení a příprava rybníků pro nasazení ryb a k výlovu. V závěru roku 

2014 byla provedena rekonstrukce schodů a přilehlé hráze na rybníku Paďourek, oprava lávky a kádiště 

na rybníku Hraniční, oprava protékající hráze mezi rybníky Říznutý a Šimanov. V průběhu 

hospodářského období bylo pravidelně naváženo krmení do skladů na hrázích a ryby byly pravidelně 

krmeny. Většinu prací naši brigádníci vykonávali ve svém volném čase zejména o odpoledních a 

sobotách a nedělích.  

Opětovně byla čištěna Mlýnská stoka, která napájí celou soustavu. S čištěním Mlýnské stoky 

máme trvalý problém, stoka propouští vodu zejména v oblasti Třeboně a blízkého okolí a někteří majitelé 

přilehlých zahrad stoku využívají jako zdroj vody pro kropení zahrádek a do stoky též odhazují listí a 

trávu. Stoka přes léto zarůstá a její údržba představuje stálou potřebu brigád. Vzhledem k mírné zimě 

nebylo třeba instalovat aerátor na rybník Stupský.  

Násada ve všech rybnících byla pravidelně krmena a kontrolována a v neposlední řadě byla 

odpracována řada brigádnických hodin při lovení našich produkčních rybníků. 

Jako každý rok jsme dvakrát až třikrát vysekávali břeh Zlaté stoky.  

Chtěl bych samozřejmě velice poděkovat všem našim členům, kteří se podíleli na práci ve 

prospěch naší organizace v roce 2015. 

 

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ 

V roce 2015 vykonávalo funkci rybářské stráže 13 našich členů, kteří provedli 268 pochůzek na 

revírech a 42 pochůzek na chovných rybnících. Kontroly byly zaměřeny hlavně na revíry Lužnice 10A, 
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10B, 10C, Dračici 1, Nové Řeky 1, Lužnice 7, 8, Nežárka 1, 2, 3, Zadní Kouty a i na naše chovné 

rybníky. 

Byly zjištěny přestupky, které byly předány k vyřešení Jihočeskému územního svazu.   

Dále byly zjištěny některé drobné přestupky, které byly řešeny domluvou na místě. Jednalo se o 

nesprávné zapisování revírů, a to názvem, zkratkou apod. a špatné parkování v okolí revíru Lužnice 10C 

– rybník Stupský. 

Dále se členové rybářské stráže účastnili vysazování násad do našich revírů.  

Všem členům rybářské stráže bych chtěl touto cestou poděkovat za ostrahu našich revírů a vás 

ostatní poprosit o spolupráci s rybářskou stráží v případě, že budete kontrolováni, a nebo budete o pomoc 

rybářskou stráží požádáni. 

 

PRÁCE S MLÁDEŽÍ 

Dětský rybářský kroužek pracuje ve spolupráci Domu dětí a mládeže v Třeboni a místní 

organizací Českého rybářského svazu v Třeboni. V rybářském kroužku máme v současnosti 16 dětí. Děti 

se zdokonalují ve znalostech druhů ryb a jejich anatomie, ve znalostech základních rybářských zákonů a 

předpisů a 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, a s podnikateli. 

Na rybníku Hrádeček si naše mládež v listopadu za pomoci zkušených rybářů vyzkoušela výlov 

rybníka. 

V roce 2015 jsme vedli ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Země lidí  kroužek pro děti 

a mládež s kombinovaným postižením, tzv. vozíčkáře. Vesměs se jedná o děti, které navštěvují Jedličkův 

ústav a školu v Praze, kde také probíhá většina schůzek kroužku. Děti pak bereme na rybolov a na závody 

na rybník Paďourek. Na tuto činnost nám finančně v loňském roce přispěl výbor Jihočeského územního 

svazu v celkové výši 10.000 Kč. Významnou podporou pro tuto činnost jsou též příspěvky sponzorů. 

Jsme zatím jedinou místní organizací, která se této záslužné činnosti věnuje v rámci JčÚS.     
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

Dne 6.6.2015 jsme zorganizovali k Mezinárodnímu dni dětí 17. ročník rybářských závodů  

v Branné. Na závody přijelo 33 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 závodníci a závodník s největší ulovenou rybou byli odměněni pohárem a věcnou 

cenou, ostatní místa i ti, co neměli rybářský úspěch, byli odměněni věcnou cenou. 

Na jaře se uskutečnily dvoje dětské  závody na rybníku Hrádeček. Těchto závodů se zúčastnilo 

celkem 16 dětí. První tři soutěžících a závodník s největší ulovenou rybou byli odměněni věcnou cenou, 

ostatní i ti, co neměli rybářský úspěch, byli odměněni věcnou cenou. 

19.9.2015 se uskutečnil závod na rybníku Zadní Kouty o cenu „Starosty Města Třeboně a 

Předsedy MO ČRS Třeboň“. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 14 soutěžících. Prvních pět soutěžících 

a závodník s největší ulovenou rybou byli odměněni pohárem a věcnou cenou, ostatní i ti, co neměli 

rybářský úspěch, byli odměněni věcnou cenou. 

19.9.2015 se uskutečnil dětský závod na rybníku Zadní Kouty. Tohoto závodu se zúčastnilo 

celkem 19 dětí. První tři soutěžící a závodník s největší ulovenou rybou byli odměněni pohárem a věcnou 

cenou, ostatní i ti, co neměli rybářský úspěch, byli odměněni věcnou cenou. 

  Dne 12. září 2015 jsme uspořádali na rybníku Paďourek rybářské závody pro děti a mládež z 

Jedličkova ústavu s kombinovaným postižením. Závody byly zorganizovány ve spolupráci s obecně 

prospěšnou společností Země lidí. Zúčastnilo se 14 dětí s kombinovaným postižením, většina z nich na 

invalidních vozíčcích, což pro organizátory znamenalo zajistit kromě dobrého počasí i osobní asistenty z 

řad rybářů pro jednotlivé závodníky. A tak každý závodník měl k dispozici kromě asistenta ze Země lidí 

o.p.s. i jednoho našeho zkušeného rybáře, který se o svého svěřence staral. Děkujeme všem zúčastněným 

za ochotu a trpělivost, kterou měli při organizování a průběhu obou akcí. Za jejich uspořádání jsme 

obdrželi poděkování od Jihočeského územního svazu příslib finančního příspěvku na obdobné závody pro 

rok 2015. 

 

SLEDOVÁNÍ ČISTOTY VODY V ROCE 2015 

Kvalita vody na našich sledovaných revírech nevykazovala v roce 2015 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. 
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V porovnání s uplynulými léty lze rok 2015 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 a pH na 

našich produkčních rybnících Na Kopečku. I ve velice 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 a který trvale kritizujeme, je nepořádek okolo vod, 

zejména odhazování odpadků na břeh a do vody. V uplynulé sezóně nedošlo ke zlepšení, a proto 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 znečištěno, je povinen ho před započetím lovu uklidit. Upozorňujeme všechny rybáře, že 

rybářská stráž se v letošním roce opětovně zaměří na dodržování pořádku na revírech a místech lovu.  

 

PREZENTACE NA INTERNETU 

Již mnoho let jsou v provozu internetové stránky naší organizace. Vlastníme internetovou doménu 

www.crstrebon.cz, na které jsou umístěny naše webové stránky. Adresa stránek je též 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 další zajímavé informace. U členů výboru jsou 

zveřejněna telefonní čísla a e-mailové adresy, obecná e-mailová adresa na výbor MO je 

vybor@crstrebon.cz. Zdůrazňujeme, že všechny důležité informace jsou zveřejňovány na našich 

webových stránkách, a proto doporučujeme je pravidelně sledovat.  

 

 

http://www.crstrebon.cz/
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Vážené kolegyně, vážení kolegové rybáři, vážení hosté, 

dovolte mi, abych v závěru své zprávy o naší činnosti 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 21.02.2016 

 

             Mgr. Petr Werner                              Ing. Karel Koranda                Ing. Petr Jílek 

předseda MO ČRS místopředseda MO ČRS hospodář MO ČRS 


