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Výroční zpráva předsedy MRS, z.s., pobočného spolku Nová Ves za rok 2016 

 

Vážené a milé rybářky a rybáři, vážení hosté. Dovolte abych vás i já osobně pozdravil a přivítal na 
dnešní členské schůzi našeho spolku. Scházíme se zde opět po roce, abychom společně zhodnotili 
minulý rok 2016 a nastínili směřování činnosti našeho spolku v roce letošním. 

V loni jste na tomto místě zvolili nový výbor a členy kontrolní a revizní komise. Ihned po skončení 
členské schůze zasedaly tyto orgány na svých ustanovujících schůzích. Členové KRK si za svého 
předsedu zvolili pana Josefa Stražovského (členy dále jsou pánové Lubomír Budín a František Mucha). 
Členové výboru zvolili statutární orgán spolku, tj. předsedu a jednatele. Předsedou jsem byl zvolen 
Ing. Pavel Procházka, jednatelkou pak paní Ivana Klímová. Další složení výboru bylo schváleno 
následující: pan Dalibor Župa - místopředseda,  p. Pavel Melkus – hospodář, pí. Andrea Muchová – 
pokladní,  
pí. Eva Růžičková  a p. Jiří Kropát Karásek - referenti pro práci s mládeží, p. Vladimír Benda - vedoucí 
rybářské stráže a zástupce hospodáře, p. Josef Žalud - člen výboru, p. Jiří Krýdl - člen výboru  
a Ing. Ondřej Klíma - referent čistoty vod a zástupce hospodáře. Na letošní lednové schůzi na vlastní 
žádost ukončil členství ve výboru pan Vladimír Benda, jako vedoucí RS však působí nadále. Výbor má 
tedy v současné době 10 členů. 

Výbor se scházel každý první čtvrtek v měsíci v sále restaurace U Slavíků na výborových schůzích. 
Schůzí se hlasem poradním účastnili i členové KRK. Účast na schůzích byla již tradičně na vysoké 
úrovni.  
Řídká absence některých členů byla způsobena výhradně nemocí. Na schůzích byly řešeny problémy  
a úkoly, tak jak nám je rybářský rok průběžně přinášel a nastoloval, s ohledem na naplňování zájmů 
široké členské základny. Ta koncem roku činila u našeho pobočného spolku 714 členů, z toho 83 bylo 
mládežníků do 15 roků. Zaznamenali jsme meziroční nárůst členské základny o 44 členů! 

A to je moc dobře. V současné době bojujeme o každého člena, o každý členský příspěvek. Finanční 
situace spolku je napjatá z důvodu koupě dalšího pozemku v Alexovicích v hodnotě 550 792 Kč.  
Na koupi tohoto stavebního pozemku, nacházejícího se na pravém břehu továrního náhonu 
v Alexovicích, nám poskytl MRS, z.s. bezúročnou půjčku ve výši 550 000 s dobou splatnosti 5 roků. 
Vzhledem k tomu, že ještě letos splácíme, a i v roce 2018 budeme splácet rovněž minulou půjčku,  
a to částkou 200 000 Kč, je náš rozpočet zatížen splátkami v celkové výši 315 000 Kč ročně. Je to 
hodně.  Nicméně se s tím dokážeme vyrovnat, byť za cenu přibrzdění investic na budování 
rybochovu.   
Ty budou letos zřejmě omezeny jen na dobudování oplocení areálu v Alexovicích a částečné úpravě  
a opravě hospodářské budovy, která byla taky součásti koupeného pozemku a bude sloužit jako sklad 
materiálu, krmiva pro ryby a i kancelář. Na úpravě této budovy se již začalo pracovat. A to převážně 
svépomoci. Svépomoci byl také vyčištěn zakoupený pozemek od náletových dřevin a porostu. 
Bohužel, musím konstatovat, že těchto prací se účastní zas a jen členové výboru a kontrolní a revizní 
komise, popřípadě jejich rodinní příslušníci. Účast řadových členů je minimální! Ale to je celosvazový 
problém. K rybochovu v Alexovicích je třeba ještě říci, že další pozemek v hodnotě 784 800 Kč, 
sousedící s tím našim, zakoupil MRS. z.s. Tento pozemek také máme plně k dispozici. Koupi těchto 
dvou pozemků jsme se jednak dostali k zasíťování (plyn, elektřina, kanalizace) areálu, jednak k jeho 
úplnému uzavření s možností následného rozšiřování rybochovu.  Rovněž hlubinný vrt na spodní 
vodu skýtá určité další možnosti. Rozšířit rybochov bude nutné z důvodu, aby se na něm „uživila“ 
pracovní síla. Touto sílou je v současné době Ing. Ondřej Klíma. V letošním roce totiž skončí příspěvek 
finančního úřadu na jeho mzdu.  

Náš rybochov se stal již oficiálním, řádně zaregistrovaným subjektem. Plemenářskou organizací 
máme přidělené registrační číslo, tzv. „cézetko“. Patřičný pasport jsme získali i od veterinární správy.  
Ing. Klíma by dlouze mohl vyprávět, jak mocně řehtá úřední šiml. Ještě ale nedořehtal. V současné 
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době máme podanou žádost na KrÚ JMK o udělení výjimky z ustanovení zákona o vodách, která nám 
zlegalizuje možnost krmení obsádky rybochovu.  

O hospodářském výsledku rybochovu vás zajisté blíže budou informovat ve svých zprávách 
fundovanější členové výboru. 

Oficiální název našeho spolku je MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves. Se sídlem Nova Ves č. 67. 
(neplést s doručovací adresou Nová Ves č. 70) Název a sídlo máme již řádně zapsané ve spolkovém 
rejstříku  
u Krajského soudu v Brně. V současné době fungujeme trošku jako pokusný králík, když s pomocí 
svazového právníka Mgr. Petra Kubicy snažíme do rejstříku vložit i jména statutárů (předseda  
a jednatelka) a členů kontrolního orgánu, tedy KRK. O tom, kolik je to papírů, mnohdy s ověřenými 
podpisy, by mohla dlouze vyprávět paní jednatelka. Útěchou nám budiž, že budeme jeden s prvních 
pobočných spolků, který bude mít v rejstříků kompletní zápis, tak jak občanský zákoník stanovuje.  

Náš spolek je pověřen hospodařením na dvou revírech, na pstruhovém revíru Jihlava 5B  
a mimopstruhovém revíru místního charakteru Jihlava 5M. O hospodaření na revírech vás ve správě 
bude informovat hospodář. Já se tedy jen stručně zmíním o akcích, které na našich akcích proběhly.  

V sobotu 14. května proběhl za mezinárodní účasti (Slovensko, Slovinsko) 8. ročník Jihlavského 
poháru v lovu ryb na umělou mušku. Závod je pořádán ve spolupráci s naším spolkem a s MK 
Akvarest Říčany. Celkem se závodu zúčastnilo 58 závodníků, kteří po 4 hodinovém snažení ulovili 
celkem 970 ryb. Vítězem se úlovkem 49 ks stal Lukáš Starýchfojtů. Členové našeho spolku Aleš 
Divácký a Marek Macka se umístili na 10 respektive 12 místě. V neděli se na stejném úseku řeky 
pořádal další závod MRS open s účastí 50-ti závodníků. Ulovili 630 ryb. 

8. října proběhl závod Říčanská muška za účasti 40-ti závodníků. S úlovkem 30 ryb opět zvítězil Lukáš 
Starýchfojtů.  

Celkově lze úlovky na všech závodech ve srovnání s minulými léty hodnotit jako slabé. Závodníci byli 
zvyklí na daleko větší počty. Bohužel, ukázalo se, že obsádka revíru byla nájezdem rybářů na zahájení 
a těsně po zahájení sezony značně zdecimovaná hned na začátek sezony. Opatření, spočívající  
ve změně systému zarybňování, máme již připravené. 

Na Žabárně, tedy revíru Jihlava 5M, závody proběhly o víkendu 21. a 22. května. V sobotu závody 
dospělých, v neděli pak závody mládeže. Obě akce se vydařily. Bližší informace nejen o těchto 
závodech si můžete přečíst na našich webových stránkách na adrese www.mrsnovaves.cz, o které se 
dobře stará Ing. Ondřej Klíma. Na těchto stránkách a rovněž v propozicích, které jste všichni obdrželi, 
jste si určitě všimli upozornění, na specifikaci požadavků na účastníky rybářských závodů. Ať se nám 
to líbí nebo nelíbí, závody na Žabárně jsou závody na rybářském revíru. A podmínky lovu na revíru 
jsou jasně  
a taxativně stanoveny v zákoně č. 99/2004 Sb. zákon o rybářství. Z jeho znění vyplývá že každý, kdo 
loví ryby musí mít u sebe platnou povolenku a rybářský lístek. I o závodech. Zákon bohužel nezná 
žádné výjimky pro rybářské závody. My máme zjednodušenou situaci v tom, že se naše závody konají 
na místním revíru, kde si vydáváme povolenky sami. Takže upravíme startovní lístek tak, aby 
obsahoval náležitosti povolenky a je po starosti. Nicméně, tento startovní lístek – povolenku na 
závody si bude moci zakoupit jenom držitel rybářského lístku. Problém nastane u závodů mládeže, 
kdy chceme závody zpřístupnit co největšímu počtu malých rybářů a tím prospět propagaci naší 
společné záliby.  
Tedy i dětem, které dosud nejsou držiteli rybářských lístků. Obezličku jsme našli v ustanovení Bližších 
podmínek, kde se říká, že dospělý rybář může v rámci výuky umožnit dítěti do 8 let věku v rámci 
svého oprávnění praktickou výuku rybolovu. Proto apeluji na doprovod takovýchto rybářských 
dorostenců, aby si sebou na závody vzali své rybářské doklady. Povolenka bude vystavena na ně a 
lovit a závodit bude moci dítě v rámci výuky. Proč tento „cirkus“? Protože v roce 2016 začala 
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profesionální rybářská stráž nemilosrdně kontrolovat rybářské závody, respektive závodníky. A 
samozřejmě, jak bývalo navyklou praxí, závodil kde kdo. Byly z toho velké nepříjemnosti pro 
funkcionáře těchto „nachytaných“ pobočných spolků, které se řešily až na úrovni Svazového výboru 
MRS.z.s. 

Pojďme se vrátit ke zprávě o činnosti našeho spolku. Z dalších akcí pořádaných výborem, respektive 
kroužkem mládeže, je třeba zmínit dětské závody na rybníku Cortina a zájezd do Modré u Velehradu. 
Jistě vás bude blíže informovat ve své zprávě referent pro práci s mládeží. Články o těchto akcích, 
včetně fotek, jsou opět na webových stránkách. Pro velký úspěch podobné akce chystáme pro malé  
i velké rybáře a naše příznivce i pro letošní rok. 

V současné době máme 9 členů rybářské stráže, pro které bylo opět začátkem loňského roku 
zorganizováno školení spojené s příjemným posezením, jako oceněním této mnohdy nevděčné 
dobrovolné činnosti. Dle sdělení vedoucího RS se však u některých členů RS jejich aktivita, ať už 
z důvodu časového zaneprázdnění nebo jiných důvodů, zhoršila. Zde je určitě prostor pro zlepšení.  

Pár slov o svazu jako takovém. Na konci roku 2016 byl stav členské základny 71 422 členů celkem, 
z toho je 7 199 mládeže do 15 let. Což je meziroční navýšení členské základny o 1159 členů.  
Počet mládeže do 15 roků se rovněž zvýšil o 558 členů. K čemuž asi přispěla skutečnost, že již druhým 
rokem dostávají děti svoji, v životě první povolenku, zadarmo. Členové jsou organizováni ve 102 
pobočných spolcích. Svaz hospodaří na 78 revírech pstruhových a na 239 revírech mimopstruhových. 
Hodnota násad do těchto revírů je přes 50 mil. Kč a je plně hrazena z tržeb za povolenky.  

Krátce se zmíním i o jednom bolestném tématu – o revíru Chvojnice 3. O tento revír svaz přišel,  
a to za hodně podivných okolností. A to na základě rozhodnutí MZe, následně potvrzeném 
rozkladovou komisí ministra zemědělství (odvolací orgán). Revír, který tvoří umělá nádrž, vybudovaná 
jako závlahová pro blízké skleníky, byl zrušen na žádost majitele, kterým jsou Lesy ČR. Jelikož revír na 
tekoucí vodě nelze zrušit, byl jakousi legislativní skrčkou z nádrže na tekoucí vodě vytvořen rybník.  
A to tím stylem, že se administrativně v Náměšti nad Oslavou, na vodoprávním úřadě, změnil účel 
využití vodního díla. Namísto závlahy si tam Lesy ČR nechaly zapsat jako účel chov ryb!  
A toto ministerstvu stačilo a revír zrušilo, na návrh majitele „rybníka“ tedy lesů ČR. Což již  dle zákona 
lze. Pominu-li, že svaz nebyl vůbec uznán za účastníka v řízení o změně účelu nádrže, je smutné, že 
MZe, potažmo ministr v odvolacím řízení, vůbec nezabývali dalšími atributy vyjmenovanými v zákoně 
a určujícími co je rybník a rozhodl tak jak rozhodl. Celá kauza se tak stala nebezpečným precedentem, 
který se kdykoliv může opakovat na dalších nádržích obdobného charakteru. Svaz dal samozřejmě věc 
k soudu. Jenže soudní řízení je na dlouhé roky a soud bohužel nevydal institut odkladu výkonu 
rozhodnutí. A tak na hospodaření na Chvojnici už Lesy ČR vypsaly výběrové řízení 

V měsíci prosinci byl náš spolek skládat účty na sekretariátu svazu. Tzv. prověrky hospodaření našeho 
pobočného spolku proběhly bez zádrhelů. Přece jen jsme už všichni ve výboru zkušenými harcovníky, 
které jen tak něco nedokáže překvapit. Na tomto místě chci poděkovat všem členům výboru a 
kontrolní a revizní komise za všechnu práci, kterou pro spolek a vlastně pro celý MRS ve svém volném 
čase, bez nároku na jakoukoliv odměnu, udělali. A věřte mi, že u některých to byl, je a bude pořádný 
zápřah! 

Všichni jsme si pěkně mákli i při prodeji vánočních ryb, který proběhl ve dnech 22. a 23. prosince  
na rybochovu v Alexovicích. Stal se již tradicí, a tak o zákazníky nebyla nouze. Už i tuto akci jsme dali 
do legislativního pořádku, což obnáší např. nahlášení prodeje na Veterinární správu, certifikované 
váhy, zdravotní průkazy prodávajících atp. A udělali jsme dobře, neboť nás navštívila kontrola právě 
z „veteriny“. Proběhla bez problémů, dokonce si kontrolor i rybu u nás zakoupil. Jen pro zasmání  
nebo k poplakání, záleží na úhlu pohledu, zmíním jedinou výtku, kterou jsme obdrželi – totiž to, že 
jsme neměli na ceníku uvedeny latinské názvy ryb, které jsme prodávali. Druhý den už jsme měli 
ceník upravený a opravený …  
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Poslední akcí, o které se chci ve své zprávě zmínit je rybářský ples. Konal se tradičně poslední sobotu 
v měsíci lednu v Biskoupkách, tedy 28. 1. 2017. Dle ohlasů i mého názoru se vydařil, byť jsme se 
museli vypořádat s problémem vzniklým díky fenoménu EET. Provozovatel sálu totiž měl problém se 
zajištěním občerstvení, tak aby vše bylo v rámci nových pravidel. O zajištění občerstvení jsme tedy 
požádali Restauraci u Slavíků. A udělali jsme dobře. Díky Petře Bulkové, a vlastně celému personálu, 
bylo občerstvení rychlé a kvalitní. Navýšené náklady na pronájem sálu byly zcela pokryty prodejem 
losů do tomboly a zvýšenou účastí na plese. Ta byla určitě i podpořena faktem, že na plese hrála 
znojemská skupina Carrie, v našem regionu už dobře známá a oblíbená.  Muzikanti se dobře 
přizpůsobili věkovému složení plesových hostů, kde převládali mladí lidé, a tak snad nikomu nevadilo, 
že hráli převážně moderní hudbu. Svědčil o tom neustále plný parket. V konkurenci ostatních plesů se 
tímto náš od nich odlišuje a tím láká trošičku jinou klientelu a má tak zajištěnu dobrou účast. 
Nicméně, za rok se pokusíme s kapelou dojednat přece jen více zahraných polek a valčíků.  

Blíží se čas, kdy nová rybářská sezona propukne naplno. Jak zamávala letošní tvrdá zima, respektive 
rybožraví predátoři, s obsádkami revírů, se ukáže. Nedělejme si nějaké přehnané naděje. Zvláště 
nezamrzající sekundární pstruhové revíry se opět staly útočištěm černých ptáků. Kolik ryb se podařilo 
myslivcům zachránit u nás na Jihlavě 5B se uvidí po zahájení.  Již teď je ale jasné, že úlovky na všech 
revírech jsou a budou odvislé od vysazovaných ryb. Jenže tyto ryby někdo musí vyrobit. Kapra svaz 
může nakoupit od profesionálních producentů.  Některé druh ryby si však musíme ve svazu vyrobit 
sami, což vyžaduje nemalé investice finanční tak i pracovní. Proto mi na závěr dovolte poděkovat 
všem těm ochotným členům, co se nedívají na čas a počet odpracovaných hodin a rádi přiloží ruku 
k dílu. K dílu, které pak využívá široká členská základna ve formě bohatých úlovků. Jistě, ne vše a 
všude se podaří na 100 %. Ale tak už to život nese. 

Dovolte mi poděkovat i všem sponzorům, kteří svými sponzorskými dary pomáhají našemu spolku 
zajišťovat naše akce, zvláště pak akce pro rybářský potěr, tak aby byly pro děti zajímavé a přínosné. 
Chci poděkovat i představitelům obce Nová Ves za vzornou spolupráci s přáním, aby tak bylo i nadále. 

Závěrem mi dovolte abych vám do nastávající rybářské sezony popřál hodně zdraví, úspěchů 
v osobním životě, času na ryby, pohody u vody a v neposlední řadě i hodně ryb na háčku a překonané 
„osobáky“. 

Petrův zdar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


