
Výroční zpráva předsedy MRS, z.s. pobočného spolku Nová Ves za rok 2021 

 

Vážené dámy, vážení pánové, mládeži 

Dovolte abych vás všechny ještě jednou přivítal na dnešní výroční členské schůzi pobočného spolku  

MRS,z.s. Nová Ves. Letošní výroční schůze je tak trochu vlastně půlroční schůze. Vzhledem k loňským 

protiepidemickým opatřením se totiž v roce 2021 členská schůze konala až 27. 6. Ale protože se nás zde v loni sešlo 

pouhých 18, ve své letošní zprávě se vrátím i k některým událostem, které se uskutečnily v 1. polovině loňského 

roku. Jde především o Mimořádný sjezd MRS, konaný 12. 6. 2021 v Brně. 

V loňském roce jsme oslavili (tedy spíše měli oslavit) 100 let trvání rybářského spolku v Nové Vsi a v Biskoupkách. 

Bohužel, Covid nám naše plány roztrhal na cucuky. Ze všech oslav nakonec zbyly jen ty výroční kšiltovky, které si 

můžete zakoupit. Slavnostní ples se loni konat vůbec nemohl a rybářské závody na Žabárně jsme z opatrnosti (a taky 

s přihlédnutím k bídné účasti na podzimních závodech v roce 2020) zrušili. Nicméně, letos snad bude lépe, a tak 

částečně oslavy výročí přesuneme. Lépe oslavit později než vůbec. Na přelom května a června chystáme tradiční 

závody na naší Žabárně, jak pro dospělé, tak pro mládež. Ale pozor! Na 28. 5. 2022 chystáme taneční zábavu 

v Biskoupkách. Pracovně jsme akci nazvali „Jarní ples“. Takže se těšíme na hojnou účast a tím  

i podporu spolkové činnosti.  

Ale vraťme se k činnosti spolku z rok 2021. Pravidelně se scházel výbor a průběžně řešil nastalé úkoly a organizoval 

činnost. Ve složení výboru a ani KRK se nic nezměnilo. Postupně se do práce výboru zapracovávají mladí členové, 

což je dobře, neboť ať chceme nebo ne, v budoucnu nějaká generační výměna bude muset proběhnout. Chtěl bych 

nyní poděkovat členům výboru a kontrolní a revizní komise za obětavou práci. A rovněž poděkování patří té 

vygenerované skupině členů, která se pravidelně účastní výlovů, vysazování ryb do revírů a dalších akcí, na kterých 

je potřeba každé ruky. A pracují nezištně, nebo jen za povolenku. Právě pro tyto členy jsme jako malé poděkování 

uspořádali tzv. dolovnou. Malé posezení u piva a vína s prasetem na rožni. A bylo to příjemné posezení. I když, 

vzhledem k pozdnímu podzimu, byla po západu slunce na rybochovu již řádná zima. V těchto akcích máme v plánu 

pokračovat, jen možná v lepším termínu. 

Pobočný spolek hospodaří dále na 2 revírech. Na pstruhové Jihlavě 5B a místním revíru Jihlava 5M. O hospodaření 

na nich vás jistě ve své zprávě bude informovat hospodář. Já jen zmíním, že oba revíry jsou neustále vystavovány 

predačním tlaku rybožravých predátorů. K notoricky omílaným kormoránům, vydrám a norkům v posledních létech 

přibyli morčáci. – rybožravé „kachny“. Kdo viděl organizovaný lov ryb těchto ptáků, nestačil se divit.  

Vzhledem ke covidovým opatřením se v roce 2021 nekonaly na revírech žádné rybářské závody.  Pouze 4.9. 2021 

jsme na rybníce Cortina uspořádali závody mládeže. O nich se určitě ve své zprávě zmíní paní Eva Horáková. Stejně 

jako o již tradičním prázdninovém výletu dětí s doprovodem, tentokrát na Ostravsko. 

Stručně se vrátím ještě k mimořádnému sjezdu MRS. Sice jsem o něm informoval na loňské posunutí výroční schůzi, 

ale vzhledem k malé účasti na schůzi, si tuto důležitou událost dovolím připomenout znovu. Svazový výbor,  

na základě kroků předešlé Rady, požádal o svolání mimořádného volebního sjezdu. Ten se měl dle stanov konat  

do dvou měsíců od zasedání svazového výboru. Ovšem díky opatřením se konal až 12. 6. 2021. Mezitím pan Javora 

položil funkci předsedy a rovněž 2 další členové rady rezignovali na své funkce. Mimořádný sjezd zvolil předsedou 

MRS, z.s.  pana Mgr. Jiřího Ryšánka z PS Brno 2.  Je to prví předseda MRS, volený přímo delegáty Svazového výboru. 

Bylo zvoleno dalších 8 členů rady. Na prvním zasedání nové rady pak byl zvolen místopředsedou Ing. Miroslav 

Láníček z Moravské Nové Vsi a hospodářem Ing. Jan Grmela, PhD., ze Zaječí, pracovník na Mendelově univerzitě  

na katedře rybářství, který vystřídal dlouholetého hospodáře svazu, profesora Spurného. Ze svých zkušeností  

na sekretariátu vím, že se nová Rada pustila do práce s velkou vervou a s plno nápady, jak změnit chod svazu. 

Nejsem přesvědčen, že vždy se jedná o změny jednoznačně ku prospěchu. Čas ukáže. 



K 31.12.2021 měl MRS celkem 75 146 členů, z toho bylo 8 576 mládeže do 15 roků. Meziročně jde o nárůst  

o 1887 členů, což je jeden z největších nárůstů za poslední roky. PS Nová Ves měl k 31. 12. 2021 653 dospělých 

a 65 mládežnických členů dohromady tedy 718. Jde o meziroční navýšení o 1 člena. Je trochu vykřičníkem, 

že nám ubylo 15 mládežníků. Tento úbytek byl nahrazen přírůstkem dospělých rybářů a výše členské základy 

našeho pobočného spolku tak zůstává konstantní. 

Na závěr bych se chtěl zmínit o naší chloubě a zároveň i Sisyfovském balvanu, totiž on rybochovu v Alexovicích. 

Předně bych chtěl poděkovat za dobrou práci oběma pracovníkům na rybochovu. Ing. Klíma a P. Kraus 

v loňském roce opravdu vyprodukovali spoustu kvalitních ryb. Jednak jako násadu do rybářských revírů MRS, 

jednak i na komerční prodej. Prodejní pátky, kdy se pstruzi duhoví prodávají přímo na rybochovu, se staly 

v Ivančicích a okolí známým fenoménem. Ing. Klíma Vás jistě seznámí, kolik q se takto prodalo. Také pravidelné 

vysazování do revíru Jihlava 5B se setkává s velice kladnými reakcemi rybářské veřejnosti. A samozřejmě 

nesmím opomenout vánoční prodej ryb, tradičně konaných ve dnech 22. a 23. 12. Loni jsme prodali 12 q kaprů 

a skoro 1 q duháků.  A to převážně zabitých a kuchaných ryb! Slušný zápřah pro zúčastněné. 

Jenže – v letošním roce nás čeká na rybochovu v Alexovicích mnoho neznámých. Počínaje o více jak o 1/3 dražší 

elektřinou a nejistotou, kdy začne a kdy bude dokončena rekonstrukce strouhy v Lanatexu. Majitel totiž plánuje 

na jaře zavřít přítok vody na rybochov a provést generální opravu strouhy, včetně stavidla  

na alexovickém jezu. Bohužel, nějak se nedaří dohodnout a potvrdit termín a dobu trvání této akce.  

Je to pro nás velká nejistota. A jen doufáme, že se práce stihnou dokončit za jednu sezonu, tedy letos.  Pro nás 

to znamená, že budeme muset z jara vyskladnit veškeré ryby. U pstruha obecného a lipana to nebude problém. 

Problém asi bude ale takhle najednou udat 6 t duháka. Navíc, je potřeba aby to už v dubnu byla víceméně 

mírová ryba. Nic jednoduchého. Abychom v roce 2023 měli alespoň násadu pstruha obecného, musí se  

do dubna urychleně dobudovat a spustit recirkulační systém na odchov na vrtu. Již se na něm pilně pracuje  

a čeká se na teplejší počasí.  Bude to pro pracovníky na rybochovu nová nevyzkoušená věc.  

Dobu, po kterou bude strouha bez vody, hodláme využít k velké pracovní akci. Bude třeba vyměnit cca 80 m 

nátokového potrubí. Včetně jeho důkladného ukotvení. To staré, už díky UV záření a povětrnostním 

podmínkám pomalu dosluhuje. Na obě akce – dobudování recirkulace a výměnu potrubí – máme opět 

zažádáno na KrÚ JMK o dotaci. Na základě Memoranda je na Kraji pro MRS k dispozici 1 milion korun. Rada 

shromáždila žádosti od PS a bude Krajskému úřadu doporučovat přiklepnutí dotací. Tak snad na náš spolek 

také něco zbude. Vzhledem k vyšším nákladům a výpadku roční produkce ryb se každá koruna bude hodit.  

Je tedy dobře, že se nám v roce 2021 podařilo podle plánu konečně doplatit poslední půjčku a v současné době 

nemá PS Nová Ves žádné finanční závazky. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem v této těžké a nedobré době popřál, aby nám klid u vody nebyl rušen 

myšlenkami na svět, který vypadá že se zbláznil, myšlenkami na různé Covidy a války. Abychom si ty vzácné 

chvíle u vody mohli v klidu vychutnávat a bylo nám u vody krásně. A nějaký ten úlovek byl jen tou pověstnou 

třešničkou na dortu. Přeji Vám všem hodně zdraví a radostí.  

 

 

Petrův zdar 

 

        Ing. Pavel Procházka 
        předseda PS Nová Ves 
  

 


