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Dobrý den, dámy a pánové rybáři, 
     naposledy v tomto roce Vám přinášíme pár informací o dění v naší 
organizaci. Skoro celá letošní sezóna,  jak jistě všichni víte, byla poznamenána 
nejrůznějšími opatřeními z důvodu zabránění šíření nemoci COVID 19 , která 
do jisté míry komplikovala veškerou naší činnost. Přes všechna tato opatření se 
dá na konci letošního roku konstatovat, že celá sezóna proběhla v klidu a 
úspěšně a to jak z hlediska rybářského tak i z hlediska hospodářského. Rozpočet 
na rok 2020 byl dodržen a ke konci roku můžeme konstatovat, že všechny 
plánované akce na letošní rok byli realizovány a finančně pokryty. Veškeré 
příjmy i výdaje jsou pod pravidelnou kontrolou dozorčí komise.  
     V měsíci říjnu proběhli podzimní výlovy našich rybochovných zařízení, 
které přinesli poměrně slušné výsledky co do počtu vylovených ryb, ale na 
druhé straně se ukázala  i negativní stránka a to v podobě přístupu některých 
našich členů. Výlovy některých našich rybníků byli poznamenány malým 
počtem lovících a navíc ti, kteří se výlovů nezúčastnili neměli ani potřebu o své 
neúčasti informovat a z účasti se omluvit, přesto že byli formou SMS pozváni. 
Touto formou bych rád za celý výbor požádal všechny členy lovící čety, aby 
svůj přístup zvážili a uvědomili si, že především výlovy Zdických rybníků a 
rybníka v Trubíně jsou vzhledem ke své povaze náročné na počet lovících a 
zároveň jsou pro naši organizaci největším přínosem. O datu konání těchto 
výlovů jsou všichni informováni s dostatečným předstihem, a proto si myslím, 
že udělat si čas na dva dny v roce by mohlo být v silách většiny z nás. Zároveň 
s tímto bych rád vyjádřil poděkování všem, kteří se těchto výlovů zúčastnili a 
odvedli dobrou práci.   
   Rekreační rybářská chata na Orlíku byla letošní sezónu, která byla zahájena 
až koncem měsíce března, poměrně hojně využívána. V letošním roce byla 
poprvé pod správou našeho hospodáře Dana Veselého a bylo zde po dlouhých 

letech investováno poměrně dost finančních prostředků za účelem zlepšení 
podmínek pro rekreaci. Jak jsem již zmínil v minulém zpravodaji, byla 
zhotovena vrtaná studna, vybudovány dvě WC a umývací kout v garáži a nyní 
se dokončují práce na sprchovém koutu na chatě. Nově byl na chatu pořízen 
kulečníkový stůl, který byl získán formou daru. Do zahájení nové sezóny budou 
provedeny důkladné opravy všech lodí, dále bylo opraveno molo a lávka pod 
chatou. Na fungování a péči o chatu byli ze strany návštěvníků kladné ohlasy a 
v tomto trendu chceme pokračovat i do budoucna. Rád bych upozornil na 
rozhodnutí výboru, že od sezóny 2021 budou veškeré platby za pobyt, tedy i 
záloha přijímány pouze převodem na účet. Termíny svých pobytů si všichni 
zájemci mohou objednávat od ledna 2021 u p. Veselého na č. 724 043 322.  
Těmi to změnami a investicemi chceme přispět k pohodovému pobytu všech 
rekreantů a proto zároveň všechny prosím o šetrné zacházení s naším 
společným majetkem. 
    Nyní pár slov o tom, co je ještě do konce roku před námi. V současné době 
finišují přípravné práce na zajištění vánočního prodeje ryb. Tento prodej je pro 
naši organizaci stěžejní, jelikož výsledný zisk z tohoto prodeje činí téměř 50 % 
příjmu celé organizace. Letošní prodej bude tak jako všechno ovlivněn 
opatřeními COVID 19, ale přesto věříme, že se zadaří a vše proběhne bez 
problémů. Stejně jako v minulých letech budeme zajišťovat prodej na stánkách 
v Berouně ( náměstí a Billa ), v Králově Dvoře u Třech zvonků, ve Zdicích a v 
neposlední řadě v prodejně na sádkách. Rádi bychom nabídli i prodej na 
objednání s následným rozvozem.  Mimo zajištění vánočního prodeje jsme 
touto dobou v minulých letech také připravovali tradiční rybářský ples. Bohužel 
tato tradice bude v příštím roce přerušena. Vzhledem k nejistotě, zda tyto akce 
budou začátkem roku povoleny, jsme byli jako výbor nuceni přijmout 
rozhodnutí, že rybářský ples pro rok 2021 se nebude konat. K tomuto 
rozhodnutí jsme přistoupili i z důvodu nutnosti zajistit tombolu - ryby a zvěřinu, 
zaplatit zálohu za sál, poplatky OSA a to jsou nemalé prostředky, o které 
bychom v případě zákazu ze strany státu přišli. 
    Závěrem mi dovolte abych Vás všechny seznámil s prodejem povolenek a 
členských známek na rok 2021. Jak jistě všichni víte je letošní sezóna poslední, 
kterou jsme absolvovali jako samostatně hospodařící organizace. Příští rok již 
budeme hospodařit v rámci středočeského kraje a na našem revíru vykonávat  
po dlouhé době společný rybolov. Samotný prodej bude zahájen již v prosinci, 
aby si mohli rybářští nadšenci již 1. ledna zajít k vodě. V prodeji budou 
povolenky územní – středočeské a to mimopstruhové i pstruhové a také ty samé 
celosvazové. Níže jsou uvedeny termíny prodeje a ceny povolenek. Upozorňuji, 
že platí povinnost nošení roušky v budově v době prodeje povolenek. 



   Vážené kolegyně a kolegové rybáři, dovolte mi abych na úplný závěr 
jménem celého výboru popřál Vám všem klidné prožití Vánočních svátků 
a do Nového roku 2021 hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů jak v osobním 
životě tak i úspěchů rybářských. 
                                                                                                                                         
Martin Laštovka 
                                                                                                                                  
 
 
   Ceny povolenek: 
 
 
Územní středočeská   roční dospělí                                        1.400,- Kč       
MP  i  P 
Územní středočeská  roční  mládež, ZTP,  nad 70 let          1.000,- Kč       
MP i P 
Územní středočeská  roční děti                                               550,- Kč           
MP i P 
 
 
Celosvazové : 
Roční  mimopstruhová               2.550,- Kč                        roční pstruhová            
2.600,-Kč 
Roční MP mládež a ZTP              1.450,-Kč                        roční P mládež a 
ZTP   1.450,-Kč 
Roční MP děti                                650,-Kč                          roční děti                        
700,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚŘEDNÍ HODINY – PETRŮV ZDAR 
 
 
Sobota 12.12. 2020    09,00  -  15,00                          Sobota  9.1. 2021       
09,00  -  15,00 
Středa  6.1. 2021        16,00  -  19,00                          Středa  20.1. 2021      
16,00  -  19,00 
Sobota 23.1. 2021    09,00  -  15,00 
 
POVINNOST POUŽÍVAT ROUŠKY !!!!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   NAŠI   JUBILANTI    LISTOPAD_PROSINEC  2020 
     
 Kajpr  Josef                 28.11.                75 let 
         Kotík Jiří               26.11.            85 let 
        Krásný Pavel               11.11.                55 let 
         Rychtařík Josef              8.11.                70 let 
         Bělohlávek Milan         11.12.                60 let 
         Merhaut Vlastimil        19.12.                75 let 
         Šep Václav                   24.12.                70 let 
         Veselý Zdeněk             23.12.                 50 let 
 
 
 
   Výbor Všem přeje hodně zdraví a rybářského a životního štěstí.          
 
 
 


