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Neprodejné,
určeno pro členy MO ČRS

Solnice !

 
Leden 2021 1. prodej známek a povolenek 9.1.2021      8:00 – 12:00   klubovna Solnice 
 

Vážení přátelé,  
 
opět se schází rok s rokem a jako již tradičně vychází 

náš Zpravodaj, ve kterém naleznete důležité informace o 
činnosti naší MO.   

Pokud se ohlédneme za 366 dny roku 2020, tak většinou 
najdeme jednoho společného jmenovatele a tom byl COVID-19. 
Vyhlášená vládní opatření se promítla do dění nejen v naší 
organizaci, ale i do dění celého světa… Opatření zásadním 
způsobem zasáhla hlavně do naší organizační činnosti. Při 
výdeji povolenek jsme museli zredukovat vzájemný kontakt mezi 
rybáři, byla zrušena naše výroční schůze, nemohli být 
uskutečněny tradiční květnové rybářské závody atd.  

Jako protiváhu však musím uvést to, že činnost naší 
organizace během minulého roku probíhala, v rámci možností, 
dle plánu. Při výdeji povolenek se osvědčil systém předání 
požadavků na povolenky předem, ještě před samotným výdejem 
a to do naší schránky na klubovně v Barvířské ulici. Toto 
opaření vzniklo při první vlně opatření za účelem omezení 
kontaktu, ale na druhou stranu tímto došlo také ke zrychlení 
prodeje povolenek. Určitě zvážíme možnost objednání 
povolenek předem i v budoucnu. Byl vysazen plůdek pstruha 
obecného do chovného potoka a chovného rybníku v parku. 
V chovném rybníku se nám odchov pstruha obecného velice vydařil – více článek dále ve Zpravodaji. Za tento 
úspěch patří velké díky p. Michaličkovi! Zajistili jsme zarybnění řeky Bělé (na snímku jeden z vysazených sivenů) 
a našich dvou sportovních revírů. Proběhli podzimní rybářské závody pro mládež, navíc jsme druhou zářiovou 
neděli využili k uspořádání „náhradních“ rybářských závodů pro dospělé. Tyto rybářské závody by možná bylo 
lépe nazvat jako přátelské setkání u vody, ale na druhou stranu se závodů zúčastnili rybáři také z cizích 
organizací a členové naší organizace rozhodně nebyli pouze do počtu. 

Dále bych rád připomenul, že v roce 2020 oslavila naše rybářská organizace 95. narozeniny. Přesné 
datum vzniku rybářského spolku v Solnici bylo 12.12.1925. Toto výročí bychom si určitě připomenuli během 
výroční členská schůze, kterou však ze známých důvodů nebylo možné provést. Více informací o založení našeho 
spolku můžete nalézt na našich internetových stránkách v záložce historie. 

Velké díky je potřeba vyslovit všem členům naší organizace, kteří se i v této době omezení aktivně podíleli 
na chodu naší organizace. Velké díky patří také městu Solnice a obci Kvasiny za podporu naší činnosti. 

Co říci na závěr? Tradiční přání pevného zdraví dostává v dnešní době zcela jiný náboj a není již 
vnímáno pouze formální klišé. Samotná rybařina je jedním z koníčků, které lze a doufejme, že i nadále bude 
možné, bez zásadních omezení provozovat i v době „covidové“.  

Proto mějte pevné zdraví a užívejte čas v přírodě u vody při rybařině!  
   
 

S pozdravem „Petrův Zdar“   
 

Milan Hrubý, jednatel 

  Zpravodaj ČRS MO Solnice, z.s.pro rok  2021 
  pořadové číslo 22 
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Termínový kalendář 2021 
 

Měsíc Akce Datum Čas Místo 

      Leden 2021 1. Prodej známek a povolenek 9.1.2021 8:00-12:00 klubovna Solnice 
      Únor 2021 2. prodej známek a povolenek 27.2.2021 8:00-12:00 klubovna Solnice 

Březen 2021 Výroční členská schůze 13.3.2021 15:00 KD Kvasiny 
Duben 2021 3. prodej povolenek 3.4.2021 8:00-12:00 klubovna Solnice 
Květen 2021 Rybářské závody dospělí 29.5.2021 6:00-12:00 Zámecký rybník  
Květen 2021 Rybářské závody mládeže  30.5.2021 7:00-12:00 Zámecký rybník 

Září 2021 Rybářské závody mládeže 11.9.2021 7:30-11:30 Obecní rybník Kv. 
Leden 2022 1. prodej známek a povolenek 8.1.2022 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. 
 

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 
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Plán práce se dělí do následujících oblastí: 

1. Organizační činnost, členské schůze 
 

Výroční členská schůze:                  13.3.2021 15:00 KD Kvasiny  
 
 Výborové schůze:                              vždy první pracovní pondělí v měsíci od 18 hodin  
 

4.1.2021 klubovna Solnice        12.7.2021   chata u rybníka 
1.2.2021 klubovna Solnice      6.9. 2021   chata u rybníka 
1.3.2021 klubovna Solnice      4.10. 2021   klubovna Solnice 

12.4.2021 klubovna Solnice      1.11. 2021   klubovna Solnice 
3.5.2021 chata u rybníka    6.12. 2021   klubovna Solnice 
7.6.2021 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     29.5.2021 od 6:00 hod, zápis a losování 5:00-5:45 hod. 
 mládež              30.5.2021   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             

11.9.2021  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,  
případně u hospodáře 
 

 Vysazování pstruha Dlouhá strouha 
 Michalička Bohuslav                    Termín: podle dodávky plůdku 
  

Vysazení kapra 
 1) vysazení kapra před závody (cca 1týden před)    Termín: do 24.5.2021 
 

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. 
 

Plán práce ČRS MO Solnice, z.s. na r. 2021  
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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. 2021 
 

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 2021“, 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 2021“.  

2) K upřesnění plnění členských povinností členů MO ČRS Solnice budou vydány „Interní 
zásady MO ČRS Solnice pro rok 2021“.  

Návrhy „Rybářského řádu pro Malou vodu 2021“ a „Interních zásad MO ČRS Solnice 2021“ 
budou předloženy členské základně ke schválení na Výroční členské schůzi. Pokud Výroční schůze 
neproběhne z důvodu vládních omezení, sledujte vývěsky u rybníků! 

      

Datum Činnost Čas Pracovní pomůcky Vedoucí brigády 

10.4.2021 
úklid okolí rybníka a 

parku 
7:00 – 12:00 hrábě, pilka Janošťák 

červen 2021 čištění řeky Bělé  bude upřesněno během rybářských závodů  

6.11.2021 
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 
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Parkování v  areálu Zámeckého parku v Kvasinách ČRS MO Solnice, z.s. 

 
Stejně jako minulý rok, 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! 
 

Odchov násady pstruha potočního na chovném rybníku v zámeckém parku v Kvasinách  
v roce 2020 

 
V letošním roce se výbor MO Solnice rozhodl zkusit odchovat násadu pstruha potočního v 

chovném rybníčku v Kvasinách. K tomuto rozhodnutí vedla výbor především nemožnost vysadit plůdek 
do chovného potoka Dlouhá strouha. Důvodem byly rekonstrukce a opravy potoka, které budou 
pravděpodobně probíhat i v roce 2021.  

Plůdek byl dovezen z Pstruží líhně v Letohradu v polovině dubna. Jednalo se celkem o 10 000 
kusů. Hned po vysazení jsme začali s přikrmováním doporučeným krmivem. Abychom eliminovali ztráty 
na plůdku po vysazení, bylo nutné chovný rybníček upravit tak, abychom vytvořili co nejpřirozenější 
podmínky pro vysazený plůdek. U přítoku byl rybník přehrazen a dno bylo zpevněno štěrkem. Byly tak 
vytvořeny podmínky pro rozkrmení a udržení násady na menším prostoru.  

Tato opatření však nezabránila útokům ze strany predátorů. Zejména užovky si odebraly svůj díl, 
později se přidal i ledňáček a na podzim volavky. Na přelomu června a července jsme nechali už 
odrostlejší malé pstruhy o velikosti 3 až 5 cm rozplavat po celém chovném rybníku. V tomto období si 
pstruzi začali potravu hledat sami. Bohužel docházelo i ke vzájemnému kanibalismu mezi odrostlejšími 
a slabšími kusy. Na přelomu srpna a září byl také zaznamenán částečný úhyn. Jednalo se naštěstí o malé 
množství. 

K vypuštění rybníka a následnému odlovení došlo 7. listopadu. Bylo sloveno celkem 740 kusů 
pstruha o průměrné velikosti 10 cm. Celkově lze hodnotit chov pstruha pozitivně. Je třeba si uvědomit, 
že jsme se i tento rok potýkali s únikem vody z chovného rybníka, čištěním přítoku a dalšími starostmi. 
Všechny pstruhy jsme vysadili do našeho revíru Bělá 2.  

Závěrem bych rád poděkoval panu Karlu Kádovi, bez kterého bychom určitě daného výsledku 
nedosáhli. Děkuji také Janu Luščákovi a Ondrovi Bělkovi, kteří pomohli při výlovu.     

Bohuslav Michalička 
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 Brigády 2021  
 

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.  

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 2021 bude 6.11.2021 úklid 
okolí rybníka v parku. 
 

Rybářský kroužek mládeže 
 

Podobně jako ve všech ostatních společenských oblastech byl i náš rybářský kroužek v posledním 
období podroben opatřením, která souvisela a stále souvisí s šířením viru covid-19. Proto bych chtěl 
v následujícím článku nastínit vývoj našeho rybářského kroužku za poslední období.  

V roce 2019 jsem jako tradičně zahajoval sezonu rybářského kroužku začátkem září, 
bezprostředně po rybářských závodech konaných na obecním rybníku v Kvasinách. V tomto období se 
nově přihlásilo 6 dětí. Celkem jsem měl v kroužku tedy 17 dětí. Všech 17 mladých rybářů si začátkem 
roku 2020 zakoupilo členskou známku. Co se týká povolenek, tak bylo připraveno 16 povolenek pro 
místní revíry, 2 pstruhové a 12 mimopstruhových. K samotnému výdeji však vzhledem k okolnostem, 
které nastaly v březnu, nedošlo.  

Přestože jsem povolenky vždy vydával na základě určitých základních znalostí rybářského řádu, 
v březnu došlo k předčasnému ukončení kroužku. Připravené povolenky, které jsem měl u sebe, jsem 
proto začátkem dubna osobně rozvozil a předal dětem, které je měly objednané a zaplacené. V danou 
chvíli se jednalo o nejjednodušší a zároveň logické řešení. Mým cílem bylo umožnit dětem, aby nevyšly 
ze cviku a zároveň, aby měly možnost v době nečekaného volna trávit svůj čas rybolovem na čerstvém 
vzduchu. 

Ačkoliv jsem již před letními prázdninami nemohl rybářský kroužek znovu obnovit, s některými 
z dětí jsem se přesto sešel, a to při příležitosti vysazení plůdku pstruha potočního a při vysazování ryb 
do našeho revíru Bělá 2.  Na tomto místě bych chtěl proto poděkovat Martinu Kozlovi, Honzovi a 
Danielovi Luščákovým, Ondrovi Bělkovi a Pavlu Michlovi. Jejich ochoty a pomoci si velice cením. 

Neplánované přerušení rybářských aktivit se ovšem netýkalo pouze rybářského kroužku. 
Neuskutečnily se také tradiční jarní závody. Jejich termín byl odložen na 12. září. Rád bych vyzdvihl, že 
jejich konání, za podpory Obecního úřadu Kvasiny, proběhlo nejen za pěkného počasí, ale především za 
vysoké účasti zkušených rybářů i úplných začátečníků. Jednalo se tak alespoň o malou odměnu dětem i 
ostatním rybářům za jejich trpělivost s netypickým průběhem roku.  
S velkou nadějí jsem jen o dva dny později znovu zahajoval rybářský kroužek. Bohužel již 12. října jsem 
byl opět vlivem vládních opatření nucen rybářský kroužek přerušit. I za tuto krátkou dobu se mi však 
stihli přihlásit 3 nováčci. 

Nevím, jak se bude současná situace dále vyvíjet, nezbývá než doufat, že se bude jednat o 
příznivý vývoj, který umožní včasné odevzdání povolenek, jež byly vydány na jaře. Zároveň věřím, že 
bude možné pokračovat a úspěšně realizovat všechny tradiční rybářské aktivity. 
Očekávám, že tuto zprávu budu moci doplnit na Výroční schůzi v roce 2021. 
 

                                                                           Vedoucí kroužku: Bohuslav Michalička 
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Činnost kroužku mládeže je financována z prostředků města Solnice a obce Kvasiny, za což 
jim patří velké poděkování. 
 
 
 
 
 
 

Podzimní rybářské závody pro mládež 
 

Dne 12.9.2020 zorganizovala naše organizace ČRS ve spolupráci s kulturní komisí obce Kvasiny 
již 6. 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.   

Závodů se zúčastnilo celkem 24 dělí a mládeže. Oproti minulým ročníkům nám přálo počasí. 
Bylo slunečno a jen slabý vánek, nicméně úlovkovost ryb nebyla valná. 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 a případně začít 
rybářský kroužek navštěvovat. 

Další ročník je již naplánován na 11.září 2021. Budeme rádi, pokud přivede své děti, vnoučata a 
nebo děti svých známých se zájmen o rybařinu.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čištění řeky Bělé 
Dne 11.7.2020 proběhlo čištění řeky Bělé a to v úseku od 

lávky u Kubců v Solnici až po velký splav v parku u „Afly“. Počasí 
nám moc nepřálo a tak sešlo se jen několik rybářů. Přestože řeka 
Bělá byla po velké dešťové vodě „vypláchnutá“, podařilo se 
naplnit několik velkých pytlů všemožným odpadem. Odpad nám 
zdarma zlikvidoval p. Kejval z firmy Odpady s.r.o. Solnice.  

V roce 2021 bude čištění Bělé opět zorganizováno. Pokud 
bude možné, pokusíme se rozšířit čištěný úsek i na obec Kvasiny. 
Termín bude upřesněn během květnových rybářských závodů. 
Sledujte také naše webové stránky. Odpracujete si brigádnické 
hodiny a zároveň pomůžete přírodě! 

PS: vezměte si holínky, nejlépe vysoké -:) 
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Známky a povolenky 2021 
 
Prodej známek a povolenek bude proveden v termínech, které jsou uvedeny v termínovém kalendáři 

Zpravodaje 2021. 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 2021 opět 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. 3.4.2021.  

 
Je možné si objednat povolenky předem: do naší schránky v Barvířské ulici vhoďte obálku 
s požadavkem, dále pak platný rybářský lístek a členskou legitimaci, případně brigádnický průkaz. 
Povolenky budou připraveny v nejbližším výdejním termínu. 
 
Ceny známek platné pro rok 2021 

 
Ceny povolenek na Malou vodu 2021 

 

Ceny povolenek 2021 
 

 

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,-  


