
 

Neprodejné,
určeno pro členy MO ČRS

Solnice !

 
Leden 2019 1. prodej známek a povolenek 5.1.2019      8:00 – 12:00   klubovna Solnice 
 

Vážení přátelé,  
 

se začátkem roku, tak jako každý rok, vychází Zpravodaj ČRS MO, z.s. Solnice, který Vám poskytne 
nezbytné informace pro rok 2019.  

 
Celý rok 2018 poznamenalo velké sucho 

způsobené nedostatkem srážek a navíc velký tlak 
rybožravých predátorů a to především vydry. 
Průtoky na řece Bělé byly minimální už od konce 
jara a kritická situace přetrvala až do konce 
podzimu. Nízký stav vody byl naopak příznivý 
pro vydru, která žije na našem povodí. Populace 
pstruha obecného se snížila, a to hlavně počet 
generačních ryb, na kterých je závislý 
samovýtěr. Lipan podhorní prakticky zmizel 
z našeho povodí úplně. Situace však není dobrá 
pro celý ekosystém řeky. Asi není těžká odpověď 
na otázku, proč nejsou žádná žabí vajíčka, která 
byla ještě donedávna během jara v každé větší 
kaluži … Doufejme, že v dalších letech bude lépe 
a pstruh obecný, lipan podhorní, skokan hnědý a další nebudou muset být zapsáni do seznamu kriticky 
ohrožených živočichů. PS: fotku pstruha obecného mám z roku 2012. Pevně věřím, že pro nové Zpravodaje 
nebudu muset podobné fotky hledat v archivu a budu moci použít aktuální. 

 
Při kontrole vypouštěcího zařízení tzv. barborky u rybníka v zámeckém parku, byl zjištěn její havarijní 

stav. Bez okamžité rekonstrukce hrozí únik vody jednak z velkého rybníka a dále by pak nebylo možné napájet 
malý chovný rybník. Výborem MO byla odsouhlasena okamžitá rekonstrukce barborky. To však znamená 
vypuštění obou rybníků. Na požadavek majitelky areálu zámeckého parku, to bude možné až na jaře. 
Rekonstrukce barborky je tedy naplánovaná na březen 2019. Bližší informace budou členské základně 
poskytnuty během výroční členské schůze. Už nyní je však jasné, že bude potřeba výrazná brigádnická pomoc. 
Bude nutné hlavní rybník vypustit a slovit. Slovené ryby budou převezeny na náš revír B. Je velký předpoklad, 
že rybníce budou raci, které bude nutné také přemístit.  

Další otevřenou otázkou jsou tradiční rybářské závody, které pořádáme koncem května. Pokud se 
oprava podaří a následně proběhne úspěšně opětovné zarybnění rybníku, nebude problém závody uspořádat 
v tradičním duchu. Pokud by však došlo k nějaké neočekávané situaci, je připraven plán B, respektive bychom 
závody uspořádali na revíru B. Sledujete, prosím, pečlivě informace na vývěskách.  

 
Během roku 2018 proběhla rekonstrukce zakrytí náhonu k rybníku v zámeckém parku. Staré a 

popraskané opukové desky byly nahrazeny betonovými překlady. Velká část náhonu byla vyčištěna. Ještě v 
zimě byl odbahněn sedimentační rybníček. Velké poděkování za organizaci a zajištění všech aktivit patří p. 
Kádovi a všem zúčastněným členům.  

 
Závěrem mi dovolte Vám popřát všechno nejlepší do nového roku a hodně příjemných chvil 

strávených u vody.  
          S pozdravem „Petrův Zdar“    

Milan Hrubý, jednatel 

  Zpravodaj ČRS MO Solnice, z.s.pro rok  2019 
  pořadové číslo 20 

                                  

 



 

Termínový kalendář 2019 
 

Měsíc Akce Datum Čas Místo 

      Leden 2019 1. Prodej známek a povolenek 5.1.2019 8:00-12:00 klubovna Solnice 
      Únor 2019 2. prodej známek a povolenek 23.2.2019 8:00-12:00 klubovna Solnice 

Březen 2019 Výroční členská schůze 9.3.2019 15:00 KD Kvasiny 
Duben 2019 3. prodej povolenek 6.4.2019 8:00-12:00 klubovna Solnice 
Květen 2019 Rybářské závody dospělí 25.5.2019 6:00-12:00 Zámecký rybník (?) 
Květen 2019 Rybářské závody mládeže  26.5.2019 7:00-12:00 Zámecký rybník (?) 
Září 2019 Rybářské závody mládeže 7.9.2019 7:30-11:30 Obecní rybník Kv. 

Leden 2020 1. prodej známek a povolenek 4.1.2020 8:00-12:00 klubovna Solnice 
            
U akcí dlouhodobě plánovaných může dojít ke změně termínu i místa konání. O případných změnách bude celá členská 
základna informována s řádným předstihem. Informace budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách na rybářské chatě 
v zámeckém parku, u obchodního střediska Kubík Solnice. Tyto vývěsky je potřeba, vzhledem k předpokládaným změnám, 
sledovat. Kromě toho jsou tyto změny uveřejňovány i na internetových stránkách naší organizace (http://www.mo-
solnice.wz.cz). 
 

Výbor místní organizace ČRS MO Solnice, z.s. 
Funkce Jméno Adresa Telefon 

Předseda: Fencl Karel Kvasiny 208 608 933 556 
Místopředseda: Ing. Hübsch Milan V řekách 329, Solnice 494 590 301 
Místopředseda: Jirsa František Kvasinská 289, Solnice 603 718 781 
Jednatel: Hrubý Milan Sídliště I 668, Solnice 602 511 065 
Účetní: Kříž Vladimír Kvasinská 126, Solnice 724 894 226 
Pokladník: Šmíd Petr V Zástruží 543, Solnice 775 515 054 
Hospodář: Seidl Jiří Družstevní 404, Solnice 736 127 222 
Zástup. hospodáře: Káda Karel Kvasiny 242 721 715 267 
Předseda doz. Komise: Janeček Jan Kvasiny 1 724 208 654 
Člen doz. Komise: Michalička Bohuslav Mírová 1456, Rychnov n. Kn. 731 921 802 
Člen doz. Komise: Píč Pavel st. Kvasiny 134 494 596 376 

Ostatní důležité kontakty 
Webové stránky: Vladimír Kříž ml. vladimir-kriz@seznam.cz 734 299 233 
Brigády: Luščák Jan  Vašátkova 22 Solnice                    732 657 295 
 Janošťák Josef Kvasiny 300  
Mobilní telefon MO využívá hospodář pro svoji činnost v MO 736 150 504 
WEB MO CRS Solnice http://www.mo-solnice.wz.cz  
Adresa  Český rybářský svaz, místní organizace Solnice, z.s. 

Masarykovo náměstí 1 
517 01 Solnice 

IČO MO ČRS Solnice                                                                            135 86 076 
 

Vedoucí mládeže Michalička Bohuslav Mírová 1456, Rychnov n. Kn. 731 921 802 
 Křížek Bohumil Družstevní 403, Solnice  
Rybářská stráž Fencl Karel 

  

Šmíd Petr   

Seidl Jiří st.  

Klapal Zdeněk 
 

Telefonní čísla VčÚS Hradec Králové 
Sekretariát 495214940 p. Pohl , technik 495220582, m. 602467315 
Webová adresa http://www.vcus.regis.cz e-mail: crsusvc@svaz.cz 



 

 
Plán práce se dělí do následujících oblastí: 

1. Organizační činnost, členské schůze 
 

Výroční členská schůze:                  9.3.2019 15:00 KD Kvasiny  
 
 Výborové schůze:                              vždy první pondělí v měsíci od 18 hodin  
 

7.1.2019 klubovna Solnice         1.7.2019   chata u rybníka 
4.2.2019 klubovna Solnice      2.9. 2019   chata u rybníka 
4.3.2019 klubovna Solnice      7.10. 2019   klubovna Solnice 
1.4.2019 klubovna Solnice      4.11. 2019   klubovna Solnice 
6.5.2019 chata u rybníka    2.12. 2019   klubovna Solnice 
3.6.2019 chata u rybníka 

 
 

Prodej povolenek na “Malou vodu” a dalších bude v měsících květen, červen, červenec a 
září bude probíhat vždy v den výborové schůze v 18 hodin v chatě u rybníka. 

 
2. Kulturně společenská činnost 
 Rybářské závody v zámeckém parku  

(případně obecní rybník v Kvasinách revír B – bude upřesněno) 
  dospělí     25.5.2019 od 6:00 hod, zápis a losování 5:00-5:45 hod. 
 mládež              26.5.2019   od 7:00 hod, zápis a losování 6:30-7:00 hod. 
 
 Rybářské závody na obecním rybníku u Dlouhé strouhy pro mládež + příchozí do 15 let             

7.9.2019   od 7:00 hod, zápis a losování, 7:30-11:30 hod. rybolov 
  
3. Hospodářská činnost 
 Lovení Dlouhá strouha      Termín: poslední týden v březnu 
          (bude upřesněno na VČS) 
 
 Lovící četa:   Seidl Jiří ml – vedoucí  Zodpovídá: hospodář 
    Johanides Pavel 

Dirlam Pavel 
Kříž Vladimír ml. 

Agregát:  Grabmüler Roman, Janeček Jan   
 Členové:   Kozel Martin, Píč Pavel ml., Zemánek Miroslav,  

ostatní se dle potřeby mohou přihlásit na Výroční členské schůzi 
 

 Vysazování pstruha Dlouhá strouha 
 Michalička Boh., Křížek Bohumil       Termín: podle dodávky plůdku 
  

Vysazení kapra 
 1) vysazení kapra před závody (cca 1týden před)    Termín: do 24.5.2019 
 

2) podzimní vysazení kapra (zámecký park + obecní rybník) Termín: konec srpna začátek září 
            

Po vysazení kapra v měsíci květnu bude vyhlášen zákaz lovu po dobu 1 týdne. 
  

Výlov zámeckého a chovného rybníku, oprava baborky        Termín: březen 2019 
 
Bude upřesněno hospodářem, více informací na výroční členské schůzi  

Plán práce ČRS MO Solnice, z.s. na r. 2019  
 



 

 
4. Brigádnická činnost 

 
5. Práce s mládeží 
 

Kroužek mládeže se pravidelně schází v průběhu školního roku v chatě rybníka anebo v 
klubovně v Solnici každé pondělí od 14 hodin. 
 

 Vedoucí:  Michalička Bohuslav   tel. 731 921 802 
   Křížek Bohumil 
    
 Pracuje v oblastech: 

Teorie - ryby, vodní živočichové, příroda, rybářský řád a stanovy, ochrana 
životního prostředí 

Praxe - vázání háčků, techniky lovu, muškaření, házení na cíl, lov ryb udicí 
rybářské závody 
 

Ke své činnosti využívá finančních prostředků od MěÚ Solnice a OÚ Kvasiny a to k nákupu 
literatury, filmů a materiálů pro praktický a teoretický výcvik. 

 
6. Ostatní 

 
MO celoročně sleduje zásahy organizací a občanů do koryta řeky, opravy břehů a to jak na 
řece Bělé, ale i náhonu Dlouhá Strouha. Včasným odlovením inkriminovaných úseků 
předcházet škodám na obsádce ryb, ale i poškozování fauny a flory. 
       

Interní zásady ČRS MO Solnice, z.s. pro r. 2019 
 

1) Pro ujednocení pravidel při lovu ryb na rybníku v areálu zámeckého parku a na obecním 
rybníku v Kvasinách bude vydán „Rybářský řád pro Malou vodu 2019“, platný pro oba naše revíry. 
Podrevír A = rybník v zámeckém parku v Kvasinách a podrevír B = obecní rybník u Dlouhé Strouhy. 
Více „Rybářský řád pro Malou vodu 2019“. Pro rok 2019 bude na podrevíru A hájena štika a na 
podrevíru B bude hájen candát (více bude během školení při Výroční členské schůzi)  
 

2) K upřesnění plnění členských povinností členů MO ČRS Solnice budou vydány „Interní 
zásady MO ČRS Solnice pro rok 2019“.  

 
Návrhy „Rybářského řádu pro Malou vodu 2019“ a „Interních zásad MO ČRS Solnice 2019“ 

budou předloženy členské základně ke schválení na Výroční členské schůzi.  

Datum Činnost Čas Pracovní pomůcky Vedoucí brigády 
březen 2019 oprava barborky 

rybníka v parku 
bude 

upřesněno 
vysoké holínky Karel Káda 

13.4.2019 úklid okolí rybníka a 
parku 

7:00 – 12:00 hrábě, pilka Janošťák 

2.11.2019 úklid okolí rybníka a 
parku 

7:00 – 12:00 hrábě Janošťák 

průběžně dle 
potřeby 

čištění přítoku a 
odtoku rybníka 

  Josef Hartman 
 

průběžně dle 
potřeby 

čištění příčných prahů 
na Bělé 

 v případě potřeby, 
mechanizaci 

dohodnout s MÚ 
Solnice 

Roman Luščák 

průběžně dle 
potřeby 

sečení a úklid trávy 
okolo rybníka 

 hrábě, sekačka František 
Johanides,  



 

      
Zpráva z územní konference VčÚS 

 
 Dne 29.10.2018 proběhla v jednacím sále KC Aldis pravidelná Územní konference 
Východočeského územního svazu ČSR. Konferenci vedl předseda VčÚS p.Heřman. 
 
Z hlavních bodů: 
 

• ceny povolenek pro r. 2019 zůstávají stejné jako v roce 2018 (VčÚS zatím nepodléhá 
povinnosti plátce DHP) 

• od minulé konference nedošlo k žádným zásadním změnám legislativy týkající se rybářského 
právu – výbor VčÚS bude nadále sledovat vývoj legislativních změn 

• nárůst členů ČRS o zhruba 8500 za poslední dva roky 
• akce 1. povolenka pro děti zdarma i pro r. 2019 
• hospodaření VčÚS za poslední období skončilo v kladných číslech 
• proběhly volby výboru VčÚS – novým předsedou se stal p. Horák (dříve hospodář svazu), p. 

Heřnam odstoupil z pozice předsedy na vlastní žádost a je nadále členem výboru VčÚS 
• byli schváleni delegáti na republikový směn ČRS, na kterém proběhne volba nového předsedy 
• dramatické snížení úlovků Lipana (z 19tis před 10 lety na loňských 52 kusů) 
• změny v rybářském řádu např. míra okouna 15cm, povinnost mít podběrák, zákaz grafů 

(detailní informace bude předána během školení na Výroční členské schůzi, všechny změny 
budou vydány formou dodatku rybářského řádu ) 

 
 

Provozní řád areálu Zámeckého parku v Kvasinách ČRS MO Solnice, z.s. 
 
Parkování 
 
Každý člen MO ČRS Solnice, který má zájem při výkonu rybářského práva parkovat vozidlo uvnitř 
areálu, si musí vyřídit povolení k parkování uvnitř areálu parku v kanceláři Lesů Janeček. Kancelář 
se nahází v budově zámku v Kvasinách. 
 
NEDORŽENÍ ZÁKAZU PARKOVÁNÍ BUDE ŘEŠENO JAKO BĚŽNÝ DOPRAVNÍ PŘESTUPEK! 
 
Provozní řád areálu Zámeckého parku je  k dispozici ve vývěsce  rybářské chatě MO ČRS a na 
webových stránkách MO ČRS.  
 
 Brigády 2019  
 

Poslední Členskou schůzí MO schůzí je schválena brigádnická povinnost odpracování  
10-ti hodin a nebo případná úhrada chybějících hodin ve výši 150,- Kč za každou neodpracovanou 
hodinu.  

Výborem bude navrženo ke schválení Výroční členskou schůzí i pro rok 2019.  
Přehled o odpracovaných hodinách si každý člen vede v brigádnickém průkazu, který předloží 

na konci každé brigády k potvrzení vedoucímu brigády. Každý člen je zodpovědný za řádnou evidenci 
odpracovaných hodin ve svém brigádnickém průkazu. Brigádnický průkaz pak přeloží při výdeji 
povolenek.  

Pokud nebude řádně vyplněný brigádnický průkaz předložen při výdeji povolenek, posuzuje se 
toto, jako by člen měl odpracováno 0 brigádnických hodin. 

Brigády budou vyhlašovány podle rozpisu ve Zpravodaji anebo v případě brigád, které nelze 
předem naplánovat, ve vývěskách (na chatě, u OD Kubík v Solnice, na webových stránkách MO).  

 
Upozornění, poslední organizovaná brigáda v roce 2019 bude 2.11.2019 úklid 
okolí rybníka. 
 



 

Rybářský kroužek mládeže 
 
Sezonu 2018 jsme zahájili po prázdninách 11. září 2017.  Kroužek navštěvovalo celkem 17 

dětí, kterým byla prodána členská známka. Celkem bylo prodáno 16 povolenek na naše místní revíry, 
3 povolenky pro vody pstruhové a 10 ks povolenek pro vody mimopstruhové. 

Činnost kroužku byla obdobná jako v letech minulých. Znalost rybářského řádu, vázání uzlů, 
háčků a příprava rybářského náčiní na nadcházející sezonu. Samotné zahájení sezony 2018 proběhlo 
tradičním vysazením plůdku pstruha potočního do chovného potoka Dlouhá strouha. Následovala 
příprava na jarní rybářské závody v zámeckém parku. 

Co se týká závodů, a to jak těch jarních, tak i těch podzimních, chtěl bych poděkovat všem, 
kteří zajišťují jejich přípravu a samotný průběh. Uvítali bychom ale, kdyby se do příprav a průběhu 
těchto akcí zapojilo více členů naší organizace. 

Rád bych také uvítal, kdyby se do činností rybářského kroužku zapojili ti rybáři, kteří mohou 
poradit a taky předvést něco ze svých rybářských praktik a dovedností. Mám na mysli rybáře, kteří se 
specializují na lov určitých druhů ryb (kapr, amur) nebo na lov přívlačí dravých ryb (štika, candát). 
Rádi je v kroužku přivítáme a budeme se těšit na jejich rady a znalosti. Nebo také na to, co u vody na 
rybách zažili. Scházíme se každé pondělí v 14:30hod. u zámeckého rybníka v Kvasinách. 

Podrobnější zpráva o činnosti Rybářského kroužku bude přednesena na Výroční členské 
schůzi. 

                                                                        Vedoucí kroužku: Bohuslav Michalička  
 

 
        

Uvítáme každého nového člena a to i v průběhu školního roku. Více informací lze získat u 
vedoucího kroužku p. Michaličky 
 

Činnost kroužku je financována z prostředků města Solnice a obce Kvasiny, za což jim patří 
poděkování. 

 
 

 
 
 
 



 

Podzimní rybářské závody pro mládež 
 

Dne 8.9.2018 zorganizovala místní organizace ČRS Solnice ve spolupráci s kulturní komisí 
obce Kvasiny již 4. ročník rybářských závodů pro dětí a mládež na Obecním rybníku v Kvasinách. 
Závody byly jako tradičně otevřené pro všechny děti do 15. let a to i bez nutnosti vlastnit Rybářský 
lístek.   

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 26 dětí. Závody proběhly za chladného počasí, počet 
ulovených ryb byl spíše podprůměrný. Vítězem se stal Radek Dvořáček, celkovým výkonem 130 bodů. 
Nejlepší lovci byli odměněni poháry, všichni účastníci obdrželi věcné ceny a občerstvení, které 
zajistila obec Kvasiny.  

Závody byly zahájením činnosti rybářského kroužku v novém školním roce. Pro děti, které 
kroužek dosud nenavštěvují, to byla dobrá příležitost si vyzkoušet opravdový lov ryb.  

 

Další ročník je již naplánován na 7.září 
2019. Budeme rádi, pokud přivede své děti, 
vnoučata a nebo známé se zájmen o rybařinu.   

Oceníme jakoukoliv pomoc při organizaci 
závodů, více informací se dozvíte od p. 
Michaličky. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Známky a povolenky 2019 
 
Prodej známek a povolenek bude proveden v termínech, které jsou uvedeny v termínovém 

kalendáři Zpravodaje 2019. Veškeré platby se provádějí v hotovosti. Žadatel o povolenku k rybolovu 
předloží:  - členskou legitimaci 

- brigádnický průkaz se záznamem o plnění členských povinností  
- platný rybářský lístek (každý člen zajistí sám u příslušného úřadu) 
 

Pro rok 2019 platí akce vyhlášená radou ČRS – první povolenka pro děti zdarma. 
 



 

Upozorňujeme všechny členy, že členský příspěvek musí být zaplacen 
nejpozději do konce dubna a to i v případě, že člen nebude žádat o povolenku 
k rybolovu. Poslední možnost bude při třetím výdeji povolenek tj. 6.4.2019.  

 
Ceny známek platné pro rok 2019 

 
Ceny povolenek na Malou vodu 2019 

 
Ceny povolenek 2019 

 

 

členské známky 
 

Dospělí 
500,- 

mládež 16-18 
200,- 

děti do 15 let 
100,- 

  povolenka na 5 kaprů povolenka 10 kaprů  
mládež 1 prut 300,- -  

ostatní členové MO ČRS 400,- 700,-  


