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Na počasí začátku roku 2014 si nepamatuji. Během prvních měsíců jsme ve
výboru místní organizace věnovali spoustu času přípravě výroční schůze, která
byla naplánovaná na 8. března. Schůze v roce 2014 je důležitá nejen v tom, že
je volební, ale také v tom, že bylo přichystáno několik změn, které se týkají
všech rybářů a možná budou mít vliv i na její budoucnost. Chceme stále
nastavit tvář naší organizace tak, že bude otevřená veřejnosti, že bude aktivní
směrem do společnosti a bude spolupracovat s obcí Čistá i ostatními
organizacemi. Tyto věci jsou již dobře nastaveny, ale je třeba, aby byly pevně
zakotveny a zažity všemi členy organizace. Důkazem tohoto nastavení je
ocenění, které jsme dostali od starostky obce paní Blanky Čebišové za
spolupráci při soutěžení obce v soutěži „Vesnice roku 2013“, kterou obec ve
středočeském kraji nakonec vyhrála. Pravidelně se také podílíme na
společenském životě obce pořádáním programů pro děti i dospělé v rámci
poutí i mimo ně. Již v lednu tak pravidelně podporujeme pořádání školního
společenského plesu hodnotnými cenami do tomboly.
Výroční schůze má vždy svoje náležitosti dané stanovami ČRS a jednacím
řádem, má však také být v určitém smyslu diskuzí o blízké a vzdálenější
budoucnosti organizace. V tomto smyslu byl také připraven program.
Nejdůležitější částí však byla volba výboru a kontrolního výboru organizace.
Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.
Výbor: Pavel Pešek, Adolf Stárek, Daniel Váhala, Tomáš Razým, Naďa
Lehnerová, Jaroslav Hiťha, Ota Korčák, Václav Pešek, Dušan Ledvinka
Dozorčí komise: Jaroslav Vyčítal, Jaroslav Henzl, Jiří Vejmělek
Jednomyslně byl také zvolen předsedou organizace Pavel Pešek.
/Výbor později stanovil jednotlivé funkce takto: jednatel Adolf Stárek,
místopředseda Daniel Váhala, pokladník také D. V., hospodář Tomáš Razým,
Václava Peška ve výboru nahradil v průběhu roku nový zástupce hospodáře
Roland Kletečka./
pokračování na straně 2, 3 a 4
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ČTĚTE TAKÉ NOVINY DIVADELNÍ
otočte a obraťte

NOVÝ NÁZEV ORGANIZACE
Podle nového zákona vznikl nový spolkový evidenční rejstřík a naše
organizace v té souvislosti měnila název i sídlo, dnes tedy:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Čistá
Č.p. 1
27034, Čistá u Rakovníka
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WEB ORGANIZACE
Téměř vždy aktuální, plný fotek, zpráv i
zajímavostí je náš web. Navštivte ho na adrese:

http://mocrscista.webnode.cz/
Zápis kroniky z r. 2014 pokračování

PŘIPRAVUJEME A ZVEME
29. 8. 2015 Den s čisteckými rybáři u revíru Závlaha 3 –
den plný soutěží a atrakcí pro děti i větší – s poučením
zábavou a odpočinkem
26. 9. 2015 „Svatováclavský výlov“ – od ranních hodin
výlov rybníka s polévkou, pečením ryb a živou hudbou
v rámci svatováclavské pouti v Čisté – letos v rámci
oslav výročí slavnostní otevření malé naučné stezky
čisteckého rybáře.

Že byli z velké části zvoleni dosavadní členové výboru, svědčí o důvěře ze strany členské základny, možná se také
jedná o potvrzení trendu, který výbor nastolil a který je zmíněný výše. Členové výboru zároveň přijímají
odpovědnost a chtějí pracovat ve prospěch organizace.
Důležitou změnou, kterou přinese tento rok, je nový systém v ceně povolenky. Pokusně je odsouhlasena kluzná
cena povolenky, kdy členové s velkým počtem brigád mají slevy na její ceně. Je to již dlouhodobý trend – spíše
negativní – že v samostatně hospodařící organizaci, tedy organizaci, kde členové hospodaří na svém vlastním
majetku, mají někteří „jen splněno“ a jiní se účastní společných prací nadstandardně. Je možno z toho vyčíst, že část
členské základny má k organizaci a rybařině dobrý vztah, který není založen jen na osobním prospěchu, ale je
zaměřen ke společně sdílenému dobru, což je v dnešních dobách viděno málo. Ostatní členové by měli o tom takto
přemýšlet, protože práci na společném majetku nelze dělat tak jako třeba v minulém režimu.
Několik dalších odstavců bude popisovat události, které byly na výroční schůzi nastíněny, případně uloženy jako
úkol.
Naplánovali jsme několik akcí, které jsou v naší organizaci více či méně zaběhlé. Ačkoli je v místních zásadách
chytání stanoveno od zamrznutí k tání, pokusili jsme pozvat rybářskou základnu na 1. května k zahájení sezóny.
Přípravou byl večerní táborák u revíru, přespání a dopolední společné chytání ryb. Více se nás sešlo u táboráku, dost
nás zaspalo ranní zahájení a málo nás bylo při dopolední rybařině. I tak lze tuto událost do kroniky zapsat, protože
bude pravidelná, i když nebudeme počítat s velkým počtem účastníků.
Připojujeme se ke spoustě organizací, které pořádají rybářské závody. Nejsme sice registrováni v oficiálních
registrech závodů, ale začínají k nám jezdit i rybáři, pro které je soutěžení velkým koníčkem. Snad pro dobrou
atmosféru závodů, při kterých bývá téměř vždy pěkné počasí a daří se nám je i dobře organizačně připravit. Dětskou
část závodů podporuje obec Čistá darem na ceny, organizace pak nezapomíná, aby děti nebyly hladové a žíznivé.
Ceny pro dospělé účastníky vždy vyřešíme díky darům od firem i jednotlivců. Je pozoruhodné, že se nám daří
získávat takovéto finanční prostředky a můžeme vyjmenovat celou řadu našich sponzorů:
Obec Čistá, Autostop Rakovník, Mlýn Čistá, Hostinec u Šimků, Agrofarm Šípy, Jaroslav Kondelík, Jan Tajbl, Mudr.
Křivanová, Václav Kožíšek a další.
Všem se snažíme oplácet skromnou propagací jejich jmen, případně dalšími prezenty. Každopádně jsme jim vděční,
děkujeme jim a jsou takto zapsáni v naší kronice na věčné časy.
Zdá se, že při rybářských závodech jsou dobré úlovky, a tak jsme také možná proto zaznamenali v letošním roce
nárůst hostujících rybářů, které na našem revíru vítáme, protože jsou nám i finanční pomocí. Připomínám, že naším
dlouhodobějším plánem je výstavba „rybářské bašty“, kde by mohli hosté i skromně přenocovat.
Dobře přijímanou akcí je „den s čisteckými rybáři“, který se konal letos po druhé na konci prázdnin. Je koncipován
odpočinkově s důrazem na poznání a rekreaci. Mnoho soutěží pro děti, atrakcí s mysliveckou a rybářskou tématikou
korunoval motorový člun hasičského záchranného sboru z Rakovníka. Na celém dni je zajímavé, že se daří právě
realizovat spolupráci s dalšími organizacemi a jednotlivci mimo naši organizaci. A mohli bychom jen povzdechnout
nad tím, že těch našich rybářů by mohlo být přítomno více. /Jako výraz dodatečného poděkování jmenujeme
všechny, kteří nám v tento den pomáhali a nejsou zároveň člen organizace: Jiřina Pešková, Ivana Šmídová, Miroslav
Šmíd, Lída Ledvinková, Slavěna Čechová a další./
Dvě výše zmíněné akce se odehrály na revíru Závlaha 3, kde byl k tomuto účelu, a také k dalším zbudován v letošním
roce speciální prostor s krytou lavičkou, pracovně nazvaná „rybářská beseda“. Prostor byl kultivován, bude
udržován a bude také jedním z výchozích bodů připravované naučné stezky. Vrátím se ale ještě k lavičce. Užili jsme
si trochu napětí při povolování takové stavby, ale již je vše zažehnáno. Setkali jsme se ovšem s velkou ochotou ze
strany čisteckého truhláře pana Jakuba Turka, který stavbu provedl nezištně ve vynikající kvalitě. Kéž se místo stane
místem odpočinku pro všechny rybáře i turisty či návštěvníky našeho rybníka.
Zmíněná stezka je velkým úkolem, který sleduje mnoho cílů. Chceme veřejnost vzdělávat, chceme poskytnout
odpočinek, chceme, aby lidé u vody nacházeli klid, aby porozuměli přírodě, aby poznali, že být rybářem neznamená
jen chodit na ryby. Stezku budeme otevírat v roce 2015, kdy budeme slavit polokulaté výročí naší organizace a tak
se o ní více dozvíte v dalším roce kroniky. Držte nám palce.
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A již je tu podzim, kdy naše sezóna pro veřejnost vrcholí svatováclavským výlovem s prodejem živých krásných
kaprů, prodejem rybí polévky, uzené a pečené ryby. Tato akce je opravdu již několik let veřejností velmi
vyhledávaná. Snažíme se proto o maximální servis pochutin i zábavy. Navíc je tato akce součástí obecních
svatováclavských oslav. Snažíme se také o obnovování tradic, a tak také při této příležitosti pasujeme nové členy…
Letos byli pasováni do rybářského cechu tito pánové: Radek Fišer, Martin Plincner a Ladislav Tomášek.
Tato akce se pomalu vyvinula z interní akce organizace v akci zcela koncipovanou pro veřejnost. Chtěli bychom
představit naši organizaci jako schopnou a kultivovanou s důrazem na vztah k majetku, rybám, tradicím a přírodě.
Před výlovem tak probíhá velká příprava, kdy se seká, uklízí, schůzuje, vaří a udí. Zase by stálo za připomenutí, že
nám s výlovem pomáhá řada kamarádů, a také manželek rybářů, o kterých asi bude muset být někdy zvláštní
pojednání.
Pokud se ještě vrátíme do linie výroční schůze, je třeba připomenout, že v plánu a úkolu je také zbudování
rybářského místa pro rybáře s handicapem. Místo jsme sice v roce 2014 našli, ale ještě nezbudovali.
Také výroční zprávy předsedy a hospodáře jsou archivovány a také v nich se odráží vize, kterou se snaží naše
organizace budovat. Totiž stabilizovaná členská základna, ekonomicky vyrovnané hospodaření s možností drobných
i větších investic, navenek pak organizace otevřená a spolupracující.
Pojďme se však také podívat na běžný chod organizace, který by mohl někdy mezi jednotlivými veřejnými akcemi
zaniknout, ale je stále podstatný pro život organizace samotné. Členská základna je stabilizovaná, vždy někdo
odchází, ale jiný přichází. V roce 2014 registrujeme 73 dospělých členů, jednoho dorostence a 8 dětských rybářů.
Máme spoustu aktivních členů. Je snahou zajistit chod organizace nejen po stránce členské, ale také ve spolupráci
se svazem po stránce legislativní a ekonomické. Uvědomujeme si, že nejsme organizací ziskovou. Náš hospodářský
výsledek, není-li ovlivněn nějakou přírodní katastrofou, nám dovoluje stále jen běžnou údržbu našich rybníků, režii a
drobnou obnovu a investice. V letošním roce jsme i tak pořídili výkonné čerpadlo vody, které usnadňuje manipulaci
s vodou při výlovech a může být použito v případě nepříznivých vysokých teplot k okysličování vod. Bylo pořízeno
také několik plastových velkých kádí na ryby. Probíhají také pravidelné údržby strojů – traktor Zetor Crystal a Škoda
105. Je také dobře, že k údržbě těchto věcí máme nejenom šikovné členy, ale také přátele, kteří nám pomáhají často
za symbolickou odměnu. /Zase jako výraz poděkování jmenujeme pana Tomáše Šindlera a Petra Čecha/
Celý rok probíhala pravidelná údržba rybníků a revíru, je naplánováno několik oprav, které jsou nezbytné. Máme
připravený projekt na opravu dvou požeráků Závlah 1,2. Finančně z vlastních zdrojů to zatím není možné, a tak
vyhledáváme a žádáme o dotační peníze. Středočeský kraj v letošním roce naší žádosti nevyhověl, budeme se snažit
dále a třeba i jinde.
Náš revír je dobře a hojně zarybněn a zvyšující se zájem ze strany hostujících rybářů o tom svědčí, hlavně proto, že
od nás odjíždějí spokojení a často náš dobře udržovaný revír chválí. Pořádáme v rámci organizace také soutěž o
největší úlovek. Soutěž ještě nemá přesná pravidla, ale bude-li vnímána v dobrém duchu, bude společnou radostí.
V letošním roce byli vyhlášeni tito rybáři za „Největší úlovek roku 2013“: kategorie děti- 1. místo Filip Voráček, 2.
místo Jakub Váhala, kategorie dospělí -1. místo Jaroslav Vyčítal, 2. místo Jaroslav Vyčítal

V samotné soutěži má jít o zdravou rybářskou soutěživost, humor a radost z rybaření. Nic jiného nepřipadá v úvahu.
Velice slibně a dobře se rozvíjí činnost kroužku dětí. Prošel také určitou změnou. Především jsme se dohodli
s mysliveckým kroužkem na společné práci, která je víc než jen funkční. S myslivostí nacházíme mnoho společných
prvků a možná je to i společenský trend. Ve vztahu k živé přírodě totiž nemůže být konkurence, jedině spolupráce.
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Děti se proto scházejí celý rok, a je jim poskytována teoretická i praktická příprava k rybaření i myslivosti. V letošním
roce vrcholil kroužek před prázdninami celodenním výletem se stanováním u velké Kazilky, kde byla také podvečer
možnost mimořádného nahození prutů. Během prázdnin pak umožňujeme dětem rybaření pod dohledem na revíru
a možnost získání rybářského lístku je samozřejmostí, avšak po prokázání dobrých znalostí, jak se sluší a patří.
Majitelé rybářských lístků pak mohou získat bronzový odznak odbornosti, a ten má již vysoká kritéria. Zatím ho ještě
nikdo nemá.
U Kazilky jsme se v roce 2014 sešli ještě jednou a to při příležitosti kontrolního odlovu, který je koncipován jako
soutěž „O víno pana hospodáře“. Letos to byla vydařená akce, kdy se potkávali u rybářských prutů nejstarší i
nejmladší členové organizace, kteří mohli poměřit své síly. Hospodář organizace p. Razým zve na tuto akci rybáře,
s kterými se během roku vidí nejčastěji.
Co do kroniky patří je také krátká zpráva o „II. dolovné naší organizace“. Jedná se o setkání aktivních členů
organizace, jako odměna a také jako povzbuzení do další práce. Podávají se rybí pochutiny, hraje živá hudba a
zábava je opravdu vřelá. Při této příležitosti také zavádíme novou „mini-tradici“, kdy budeme odměňovat různé
veselé příhody a kopance, které uplynulý rok nastaly. Letos třeba vypláchnuté prsačky zevnitř, ocenění nejlepšímu
udiči ryb, který nikdy neudil atd. Všechny tyto legrace mají organizaci přinést také určité uvolnění, protože nejenom
kronika, zápisy ze schůzí, ale také vzpomínky a vyprávění rybářů zachovává otisk naší organizace v místě, kde
působíme.
Dolovné předcházela série hospodářských výlovů. Personálně i co do hospodářského výsledku jsou výlovy u nás
v celku dobré. Stále však může nastat přírodní okolnost, hodně vody, málo vody, sucho, malá zima, velká zima, které
mohou organizaci přitížit. Musíme těmto okolnostem čelit zodpovědností, profesionalitou i intuicí. Tady se jeví
úloha mladých rybářů důležitá stejně jako zkušenost těch starších, abychom pak mohli společně předat naše práce a
starosti jednou těm nejmladším.
I letošní prosinec bude mít v kronice své místo, protože jsme letos přichystali pro čisteckou veřejnost prodej kaprů
z vlastní produkce. Těší nás, že bylo slušné množství kaprů dopředu objednáno a samotný prodej proběhl za
důkladných technických i legislativních příprav 20. 12. v dopoledních hodinách. Poskytli jsme kompletní úpravu ryby
za symbolický poplatek, a taktéž cena ryby byla nižší než v běžném prodeji. Vnímáme tuto akci nejenom jako
přivýdělek organizaci, ale hlavně jako službu veřejnosti.
Vzhůru do roku 2015, který bude rokem výročním, a tak bude plný oslav, setkávání i radostí. Věřme, že toho lepšího
bude více.
Petrův zdar! Výbor MO

JAK VLASTNĚ FUNGUJE HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT ORGANIZACE
Bylo by velkým omylem si myslet, že rybář je ten, kdo chodí chytat ryby. Správně řečeno je, že také chodí
chytat ryby. Výkon samotného rybářského práva – zmiňované chytání ryb – je totiž výsledkem celoroční
usilovné práce, která je zaměřena k chovu a produkci ryb, ale také k budování tváře organizace, zajištění její
budoucnosti a investicím do spravovaného majetku.
V zimě se pravidelně kontroluje stav rybníků, zajišťuje se kyslík pro ryby, udržuje se technika a náčiní a
připravuje se další rok. Na jaře probíhají hospodářské výlovy, při kterých se ryby třídí a nasazují k dalšímu
chovu. Shánění krmení, samotné krmení, údržba vodních ploch - jejich sekání, čištění a pravidelná revize
jsou každodenní náplní hospodáře, výboru a členů organizace. Vykrmená ryba pak po několika letech může
být nasazena do revíru nebo odprodána svazovým či soukromým subjektům. To pak jde do příjmové části
rozpočtu organizace a slouží zpětně k nákupu nových ryb, techniky, krmení a dalších potřeb organizace. Do
příjmové části také patří pravidelné poplatky od členů za povolenky a náhrady pracovních brigád. Tyto
poplatky však nejsou hlavním příjmem organizace, a pokud by neexistovala hospodářská pěstební činnost,
nemohl by spolek prakticky fungovat.
Je třeba také připomenout, že veškeré práce hospodáře, výboru i jednotlivých členů jsou vykonávány zcela
zdarma a vždy ve volném čase. V tomto smyslu nezbývá než apelovat na všechny členy organizace, aby
v rámci svých možností byly na celém tomto procesu hospodaření zúčastnění. A také připomínám, že si
dobře uvědomujeme, že mnoho této práce již v minulosti bylo uděláno a respektujeme i členy, kteří mají
dnes již právo u vody odpočívat a z rybařiny se radovat. Je ale vyzkoušeno, že radost z rybaření je také
přímo úměrná tomu, kolik svého úsilí a času jsem věnoval ostatním právě pro tu jejich radost. Chce-li se
někdo stát dnes rybářem, ať si raději zamiluje rybníky, krásu přírody, ticho u vody, radost z dobrého
hospodaření. To ostatní přichází k tomu samo.
D.V.

NOVINY RYBÁŘSKÉ – MO ČRS Čistá – 1950 až 2015

PAMĚTNÍ MINCE

AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE

V rámci oslav výročí založení organizace byla
vydána pamětní mince, kterou můžete
zakoupit u stánku s obecními publikacemi a
také na každé naší veřejné akci.
Mince připomíná dvě výročí – 65 let od
založení organizace a také kulaté narozeniny
čestného předsedy organizace, zakládajícího
člena pana Miroslava Blackého.

Společná fotografie přítomných rybářů při oslavě
výročí založení, Závlaha 3, 18.7. 2015

Organizace rybářů Čistá – DS Tyl Čistá

Z kroniky rybářské organizace r. 1960
Z kroniky rybářské organizace r. 1960
… Tak jako v minulém roce, narůstají neshody mezi naší skupinou a organizací Plasy a ozývají se hlasy, že jsme
spolek ve spolku. Při výroční schůzi v Plasích jsou zvoleni do výboru organizace v Plasích naši soudruzi Kejla,
Blacký, Svoboda a Šajner Jarda, který jako předseda může jíti do výboru kdykoli. Tím, že jsme byli větším počtem
členů ve výboru zastoupení, se nám i lépe v tomto prosazovalo veškeré naše myšlení pro naši skupinu.
V tomto roce má také dojíti k územní změně okresů, proslýchá se, že Čistá půjde k Rakovníku, a proto s. Šajner
Jaroslav je pověřen, aby tuto otázku prohovořil s Rakovnickými rybáři…
… Po tomto jednání v Plasích, se kterým byli seznámeni všichni členové, bylo rozhodnuto napsati organisaci Plasy
dopis k našemu převedení do Rakovníka…
…Po našem dopise dostali jsme z Plas vyrozumění, aby se naši zástupci dostavili dne 18. prosince do Plas
k jednání….Jednáním nám byla dána lhůta do konce roku 1960 zaplatiti organizaci Plasy 3000,-Kč a že si u nás
v rybníce u Kazilů odloví na udici 20ks matečního kapra. Tímto, když jsme byli seznámeni, nevěděli jsme, co
máme dělati, když tyto peníze jsme neměli. S tím také zástupci z Plas kalkulovali, neboť i oni věděli, že jsme bez
peněz… Dávají se hlavy dohromady, jak finanční prostředky získati, a tu Fr. Zeman přichází s nápadem si tuto
částku půjčiti od divadelního souboru „Tyl“, který tyto peníze má…tyto peníze jsou nám pokladníkem souboru
„Tyl“ s. Soukupem Josefem půjčeny s tím, že budou do poloviny roku 1961 tj. do 1. července 1961 zaplaceny.
Dne 21. prosince 1960 jedou soudruzi Kejla, Blacký, Bohm a Svoboda do Plas s penězi a tuto dohodu dokončují a
přiváží všechny naše převodové karty pro Rakovnickou organizaci…
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FOTOGALERIE

ZE ŽIVOTA RYBÁŘŮ

