
 
Vážení sportovní rybáři, rybářky, vážení hosté. 
 
Loňský rok lze považovat v chodu naší organizace za poměrně úspěšný a to ve všech sférách 
naší činnosti. 
Výborové schůze se konaly pravidelně každý první pátek v měsíci většinou zde v Pellyho 
domech. Účast byla vždy minimálně 80% a povětšinou 90%. To odráží fakt, že všichni 
členové výboru, kteří v něm pracovali v minulém období v něm byli dobrovolně a aktivně 
přispívali k chodu naší MO. Tím bych chtěl i já na tomto místě poděkovat celému výboru za 
jeho činnost a rozloučit se poděkováním za aktivní práci pro naši MO se členy, kteří již ve 
výboru nadále pracovat nemohou či nechtějí.  
 
V oblasti legislativy, která je neúprosná, se snažíme získat povolení na aplikaci cizorodých 
látek do vody pro farmu pstruhů ve Žďáře. Lidově řečeno, musíme získat povolení na aplikaci 
krmiv, léčiv a desinfekčních prostředků pro toto hospodářství na základě rozborů vody a 
znečištění, které tímto mimo jiné i my způsobujeme. Fakt je ten, že kolísání čistoty vody 
v potoce Dunajka je velmi vysoké a zejména Pěkovský potok sebou přináší mnohdy velké 
znečištění. V loňském roce jsme byli upozorněni, že část potoka v Pěkově je úplně bílá. Jeli 
jsme se tam podívat a opravdu dno bylo v rozsahu několika set metrů porostlé bílými řasami a 
nánosy bakterií. Jednalo se o stav, který bych přirovnal k výpusti ze septiku. Výskyt ryb v této 
oblasti nebyl zaznamenán a dá se tedy říct, že potok byl otráven zhruba v celé druhé polovině 
délky až po soutok s Hlavňovským potokem v Bukovici. Vinou byl několikadenní únik 
silážních šťáv. S majitelem farmy p. Vackem jsme se pokusili domluvit zejména to, že na 
tomto potoce máme farmu pstruhů ve Žďáře a že měl zatím štěstí v tom, že naředění 
Hlavňovským potokem, samočisticí schopnost proudící vody a provzdušňovací zařízení ve 
pstruhárně naředilo znečištění natolik, že se nic nestalo. Jinak by dostal vše k náhradě. Jako 
kompenzaci jsme získali od něj obilí pro přikrmování kaprů a příslib, že se stavbou 
bioplynové stanice by se mělo vše zrekonstruovat a k podobným únikům by již nemělo 
docházet. Podobná situace nastala vloni i na Ledhujce, kde jsme po jarním přelovu torza ryb, 
které predátoři nestihli sežrat, nasadili v květnu 150 000 plůdku pstruhů duhových, který mně 
zbyl v Hynčicích. Tento pokus však skončil také otravou z ucpaných odlehčovacích jímek 
v kanalizaci na čističku. Na podzim byla Ledhujka při lovení takřka prázdná a slovilo se 
pouze 1 900 kusů Pd1 a asi 180 Po2. Toto jsme řešili s technickými službami a máme snad 
příslib, že se budou odlehčováky čistit pravidelně. Otravu potoka s nasazeným plůdkem je 
těžké prokázat, protože ryby jsou ještě malé a není skoro nic vidět. Tím jsem se dostal 
k chovu násad na chovných potocích, který díky predátorům, zejména vydrám a bohužel i 
díky otravám je absolutně nerentabilní. Na Ledhujce se slovilo na jaře před již zmiňovaným 
vysazením plůdku 1050 Po2 a na potoce Suchý Důl pouze 1380 Po2. Tyto dva potoky patřily 
v minulosti k těm nejlepším a nejúživnějším a nebyl problém na každém z nich slovit přes 
4000 kusů násad. Na Suchý Důl se poté nasadilo opět 20000 plůdku Po a uvidíme, jestli bude 
mít smysl za rok až dva to vůbec lovit. Na jaře bychom měli lovit potok v Hlavňově, ale 
nevím zda to vůbec budeme realizovat, protože poslední výlovy dopadly na tomto potoku  
katastrofálně. Tím všem říkám naprosto a otevřeně, že nejsme již po několik let schopni splnit 
zarybňovací plán Metuje 6 násadou potočáků, protože si je vydry sežerou ještě před 



přesunem. Nicméně krmení vyder a ostatních predátorů na řece stále provozujeme a 
nezanedbáváme, takže ochranáři z nás musí mít velikou radost, protože se snažíme během 
sezóny vysazovat několikrát po menším množství již mírové ryby – duháky a potočáky 
z výkrmu, abyste si i vy rybáři mohli něco od řeky odnést domů, pakliže budete rychlejší než 
vydry. Proto se snažíme do podvědomí všech dostat informace o vysazení, což neprobíhá již 
přes sms, ale tato informace je umístěna na internetu - našich webových stránkách a kdo chce 
si ji může přečíst. Měl bych vás jako sportovní rybáře spíš přemlouvat k etickému rybaření 
chyť a pusť a ne, že si hned každou rybu musíte odnést od vody domů. Bohužel na pstruhové 
vodě jsem nucen dle okolností, které nastaly, všem doporučit - zachytejte si, ale úlovek, který 
je povolený, tedy 3 kusy lososovitých ryb 3x týdně si ponechejte. Alespoň zbude míň na 
vydry a nám se alespoň trochu zvýší výtěžnost ryb z revíru. I nadále budeme dosazovat cca 
300-400 kg mírových ryb zhruba po 50-100 kg na Metuji 6 několikrát ročně během sezóny, 
aby se zvyšovaly šance něco ulovit. Ohledně vysazování těchto vykrmených ryb proběhlo i 
jednání na správě CHKO dne 7.11.2012 v souvislosti s ochranou mihule potoční v toku řeky 
Metuje. Na jednání naštěstí nebyl vznesen požadavek na zákaz vysazování těchto ryb, ale 
pouze omezení vysazování v době tření mihulí cca v květnu až červnu do oblastí jejich 
typických trdlišť. Trdlištěm je místo čerpačky Veby v Petrovicích. Proto předpokládáme 
vysazení v dubnu až počátkem května jak do Petrovic, tak do Maršova, během května a 
června do Maršova a někam pod Petrovičky a od července kamkoliv na revír. Dlouhou dobu 
jsme nic nedávali na Mýto, protože zde předpokládáme opravdu vysoký tlak predátorů. 
Pakliže byste měli zájem, můžeme však někdy provést vysazení i do tohoto úseku řeky. Vloni 
se do řeky nasadilo celkem 2430 Po 2 a doplněno to bylo celkem 250 kg mírových duháků, 50 
kg mírových sivenů a 100 kg mírových potočáků. Z tohoto množství se vám podařilo ulovit 
na našem revíru 162 obecňáků o hmotnosti 50 kg, dále 285 duháků o hmotnosti 95,5 kg  a 71 
kusů sivenů o hmotnosti 21 kg. K tomu někdo lapil i 1 lipana. Celkem jste na pstruhových 
vodách ulovili 13 kaprů o hmotnosti 26 kg, 215 potočáků o hmotnosti 61 kg, 397 duháků o 
hmotnosti 177 kg, 14 lipanů o hmotnosti 4 kg a 115 sivenů o hmotnosti 40 kg. Celkem tedy 
všech ryb 754 kusů o hmotnosti 307 kg. Určitě ani v těchto změněných podmínkách 
vysazováním tržních ryb do vyžrané řeky se nejedná o zanedbatelný úlovek, zejména pokud 
se týče hmotnosti. Zajímavost a adrenalin lovu lososovitých ryb v divoké řece to však 
významně snižuje. Buďme však všichni rádi alespoň za tohle.  
Na mimopstruhový revír Hlavňov - Hony se v loňském roce dosadilo na jaře před sezónou 8q 
zhruba 3 kg kapra po 4 q na každý rybník a dále pak na podzim se nasadilo 18q kapra 
z Buňkova, který je menší, s průměrnou hmotností 1,25 kg a tomu jsem velmi rád, protože 
několik posledních let se vysazovaly pouze velké ryby. A aby se zpestřil rybolov 
v nadcházející sezóně, tak se ještě na podzim nasadili 3q kapra kolem 70-75 cm o průměrné 
hmotnosti asi 7 kg. Takové ryby jsme v takovém počtu na rybnících také ještě neměli. Na 
Hlavňov jsme dali 100 kg a na Hony 200 kg těchto oblud. Celkem byly vloni vysazeny ryby 
za 152.160,-Kč  + náklady na dopravu násad 8000,- Kč.  Zde je tedy vidět, že náš revír 
každoročně dotujeme z naší relativně úspěšné hospodářské činnosti, protože za prodané 
povolenky jsme vloni utržili pouze 123 350,-Kč. Rozdíl tedy činí cca 37 000,-Kč dotací 
organizace na náš revír. K tomu by přibyly ještě náklady na přikrmování ryb. Obilí jsme však 
vloni získali nejen od p. Vacka za znečištění vody Pěkovského potoka, ale také od Družstva 
vlastníků, kterému tímto děkuji.  A jak jste na těchto rybnících společně s Cihelnou, na kterou 



se vloni nic nevysazovalo rybařili? Celkem se ulovilo 939 kusů kapra o hmotnosti 2579 kg, 
tedy průměrná hmotnost dosáhla 2,74 kg. Dále jste ulovili 44 amurů o hmotnosti 146 kg, osm 
línů, ale za povšimnutí stojí i 25 candátů o průměrné hmotnosti 1,36 kg, tedy ulovili jste 28,65 
kg této ceněné ryby zejména na Honech. Kapitálním úlovkem loňské sezóny byl bezesporu 
tolstolobec pestrý z Hlavňova, ulovený p. Hermanem. Měřil 98 cm a vážil 14.10 kg a dále 
Candát měřící 80 cm a vážící 5,80 kg z Honů, kterého ulovil p. doktor Kopecký. Oběma 
rybářům gratuluji. 
Celkem se tedy na našem mimopstruhovém revíru ulovilo přes 1000 kusů ryb o celkové 
hmotnosti skoro 28 metráků. Gratuluji vám všem k tomuto nádhernému úlovku. 
A když už jsme u úlovkové statistiky, doplním to ještě o úlovky na MP revírech. Zde jste se 
nejvíce činili jak už to bývá na ÚN Rozkoš, ale také jste skoro stejné množství ryb odlovili na 
MP revírech na Broumovsku. Celkem na MP revírech bylo uloveno 209 kaprů o hmotnosti 
567 kg, 9 štik, 19 candátů, 7 amurů a několik dalších ryb. Celkem to bylo 302 kusů o celkové 
hmotnosti 680 kg. Taky velmi slušný výsledek. Když tedy sečtu všechny úlovky na všech 
vodách, od vody jste si odnesli celkem 2076 kusů ryb o celkové hmotnosti 3780 kg, což je asi 
o necelých 400 kg víc než v roce 2011. Gratuluji tedy k tomuto a teď mně dovolte to nazvat „ 
hospodářskému výsledku“ na všech vodách a všem vám k tomu blahopřeji. Nelze nic jiného 
než konstatovat, že i po této stránce byl rok 2012 velmi úspěšný.  
Bohužel bych z tohoto místa chtěl také pronést několik vět ohledně chování se rybářů u vody, 
pytlačení, zanechávání nepořádku apod. Stále častěji se setkáváme s prohřešky- tu menšími, 
tu většími. Možná je to způsobeno hektickou dobou, možná je to způsobeno, že trestný čin  je 
až od 5000,-Kč. Jako člen hospodářského odboru VČUS, kde tuto problematiku stále řešíme,  
musím z tohoto místa apelovat na vás všechny, abyste nehledali mezery v rybářských řádech a 
snažili se je respektovat. Obrovské množství zabavených povolenek na MP vodách- zejména 
pak na Rozkoši a mezitím i naši členové. Zapisujte prosím příchody k vodě, zapisujte úlovky, 
nepoužívejte společné haltýře, nelovte přes noc, respektujte dovolené způsoby lovu a hájení 
jednotlivých druhů ryb a hlavně nedělejte kolem sebe smetiště! To platí i na našich vodách. Já 
nepatřím mezi buzerující členy rybářské stráže, ale asi by to již bylo potřeba. Velká 
benevolence na našem revíru vede k zaměňování úlovků, předávání úlovků jeden druhému, 
nezapisování ryb a po určitých pozorováních i k tomu, že někteří toho posledního kapra loví 
dva měsíce. V letošním roce bude rybářská stráž posílena a k tomu stále bude v platnosti 
kontrola dalšími pověřenými členy. Vždyť to jsou naše ryby, pro nás všechny a nemusíme si 
je snad pytlačit mezi sebou, protože externí pytláctví, které se odhalilo vloni na Hlavňově od 
pracovníků stavební firmy z kravína se odhaluje poměrně snadno. Zároveň apeluji na 
pstruhaře, aby kroužkovali datum a na lososovité ryby chodili pouze 3x týdně a úlovky 
zapisovali neprodleně. Vzhledem k tomu, že na náš revír byli vysazeni pořádní kapři, může 
úlovek přesáhnout 7 kg jedním kaprem, nechte si prosím lov dalšího na jindy. Nechci zde 
provádět školení, všichni umíte číst, vše je na pár stránkách v řádech. Prosím vás všechny, 
přečtěte si je po letech alespoň jednou, přečtěte si bližší podmínky lovu na našem revíru 
zezadu povolenky, seznamte se s propozicemi každého cizího revíru kam jedete rybařit. 
Myslím, že když to uděláte, nebudeme muset řešit zbytečné přestupky, zabavování povolenek 
a jiné nepříjemnosti. Byl bych moc rád, kdyby se kázeň a pořádek celé rybářské veřejnosti 
zlepšil, bylo by to ku prospěchu nás všech, pro klid a relaxaci, kterou rybaření u vody 
poskytuje. Tím bych proškolení rybářského minima ukončil. 



 
Ještě chvíli bych však zůstal u rybníku Hony, na kterém se již tradičně konaly závody O 
Grimův pohár dne 12.5.2012 a o Zlatou rybku  13.5.2012. Díky mnoha sponzorům a celému 
tradičnímu pořadatelskému týmu, kterým na tomto místě teď děkuji, se podařilo opět 
uspořádat velmi prestižní rybářské závody, jejichž chybou bylo pouze výrazné zhoršení 
počasí na neděli, což se tentokrát podepsalo i na účasti dětí, ale také na jejich úlovcích a to 
děti byly vždy lepší než dospělí, jen vloni to nevyšlo. 
V sobotním závodu dospělých zaujalo svoje pozice k lovu celkem 77 závodníků, z toho 27 
závodníků hájilo naše barvy. Ryby braly velmi dobře a 59 závodníkům se podařilo alespoň 
nějakou tu bibličku chytit. Velmi dobře brali i kapři a ti co výrazně uspěli, nachytali svůj 
výsledek právě zejména v nich. A první z nich nachytal 11m a 33 cm právě zejména 
v kaprech. Byl to Janovský Miroslav st. z MO Hradec Králové, hned za ním se ziskem 948 
bodů se umístil jeho syn se stejným jménem a ze stejné organizace. Na třetím místě se ziskem 
800 bodů se umístil Princ Ota z Nechanic. Náš nejlepší byl na 10.místě Máslo Aleš se ziskem 
338 bodů, dále pak Máslo Leoš na 12. místě se ziskem 291 bodů a na pomyslném třetím místě 
z našich se na 16. místě umístil Řehák Václav se ziskem 170 bodů. Všem ještě jednou 
gratuluji. V neděli bohužel přijelo pouze 19 dětských závodníků do 15. let a v kategorii 15-18 
let přijel pouze 1. Dá se říct, že pořadatelů a organizátorů bylo skoro víc než závodníků. Ryby 
braly špatně, přesto první Černá Kateřina získala 511 bodů, druhý byl Prouza Jan z Hronova 
se ziskem 186 bodů a třetí Sloupenský Radim také z Hronova se ziskem 145 bodů. Naštěstí i 
jediný závodník v kategorii 15-18 let Petr Kolba zachytal v druhém kole a získal 70 bodů, za 
což mu bez ostudy právem patřilo první místo v této kategorii, protože nějakou rybku chytlo 
pouze 8 závodníků, dalších 12 nevytáhlo nic. Silně jsme zvažovali, že nedělní závod pro 
letošek  zrušíme, protože kroužky mládežníků u nás i v okolí skomírají a děti nemají o 
rybařinu zájem. Je to celostátní problém. Tudíž vlastně ani závodníci nejsou a každým rokem 
ubývají. Nakonec jsme se dohodli, že pro tento rok ještě vydržíme a dětský závod v neděli 
uspořádáme. Rozhodli jsme se i díky tomu, že nám každoročně právě i Město Police nad 
Metují věnuje sponzorský dar. Vloni se jednalo o 15 000,- Kč na činnost organizace, tedy 
právě a zejména na pořádání závodů dětí i dospělých a činnost rybářského kroužku mládeže. 
Z tohoto místa tedy za tento dar děkuji. Jak se vše tedy bude vyvíjet dál se uvidí. Ve hře do 
budoucna je spojení obou závodů v jeden, nebo v jiném termínu udělat někdy závody mládeže 
na rybníku v Hlavňově. Ale to vše ukáže letošní rok. Chtěl bych vás tedy z tohoto místa 
pozvat na rybářské závody na Honech, které se budou konat 12. a13.5.2013 a bude jimi 
v neděli 13.5. od 15 hodin odstartována rybářská sezóna na tomto rybníce. 
 
Nyní bych se chtěl zmínit o kiosku na Hrázi, který od loňského roku, konkrétně od 13.1.2012  
provozuje slečna Kolářová. Z tohoto místa musím konstatovat, že s novou nájemnicí nemáme 
žádné problémy a myslíme si, že kiosek funguje dobře k občerstvení všech kolemjdoucích,     
i když všem se nikdo nikdy nezavděčí. Důležité je pro nás to, že sl. Kolářová má zájem, 
udržuje prostory kiosku v čistotě a je s ní velmi rozumná domluva. Se dvěmi věcmi však byly 
velké problémy. S hnijící terasou a nefunkční čistírnou odpadních vod z kiosku a veřejného 
sociálního zařízení. 
Nejprve k terase. Na jaře se provedlo havarijní záplatování shnilých prken a přitom se zjistilo, 
že celá konstrukce vydrží maximálně 1 sezónu.  Nebylo již ani k čemu přibít nová prkna, jak 



byly podložní trámy prohnilé. Proto jsme ve výboru schválili generální rekonstrukci a zajistili 
jsme materiál ze sibiřského modřínu, který by měl být takřka nezničitelný. Materiál je již 
připraven na jednotlivé díly a opatřen ještě impregnačním nátěrem. Materiál ze sibiřského 
modřínu včetně nátěru již stál 52 165,- Kč. Město Police nad Metují nám přislíbilo zdarma 
modřínové trámy na konstrukci do konce března. Stavbou z modřínu bychom měli výrazně 
prodloužit životnost nové terasy v agresivním prostředí permanentní vlhkosti od rybníka. Vše 
je na stavbu připraveno, protože již na podzim po sezóně proběhla brigáda na demolici staré 
shnilé konstrukce, takže nás již letos před sezónou čeká jen ta lepší část rekonstrukce. Takže 
nová terasa na sezónu bude a měla by být totožná s tou minulou. 
Druhým problémem, o kterém jsem se zmínil, byla ucpaná ČOV pod kioskem a sociálním 
zařízením, na což se přišlo již při předávání kiosku sl. Kolářové. V průběhu roku celou tuto 
situaci řešilo město ve spolupráci s technickými službami vyvážením na ČOV do Police nad 
Metují. Je to situace, která se musí v letošním roce vyřešit koncepčně lépe a město ve 
spolupráci s námi již hledá cesty jak to vše elegantně vyřešit ku prospěchu obou stran.  
Nebudu zatím z tohoto místa nic konkretizovat, protože je vše v jednání. Jediné, co však 
mohu naprosto otevřeně říct je to, že chci dementovat všechny spekulace o tom, že se kiosek 
prodává ať již komukoliv. I na další období je sepsána smlouva se sl. Kolářovou a ta má zatím 
zájem kiosek provozovat dlouhodobě, což nás velmi těší. 
Když ještě zůstanu u rybníka v Hlavňově, tak vás chci informovat o tom, že probíhá 
zpracování projektu na odbahnění a opravu hráze na velkém rybníce. Mohla by na to 
v budoucnu být přislíbena nějaká dotace Městu Police nad Metují, ale je potřeba mít 
připravený projekt jak se říká v šuplíku. I naše MO k tomu dala svoje stanoviska a jako 
stěžejní vidíme opravu hráze zejména v místech, kde jsou podemleté pražce, opravu 
bezpečnostního přelivu, opravu nápustného potrubí a částečné odbahnění. Naopak pro 
zlevnění projektu jsme nesouhlasili s navrženou výměnou výpustního potrubí, protože jedlová 
truba vydrží po stovky let netknutá a její dimenze je pro vypouštění rybníka dostatečná. 
 
A nyní se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. K chovu pstruhů na sádkách Ve Žďáře nad 
Metují. Celkem se na tomto hospodářství v loňském roce vyprodukovalo 59 q pstruhů 
duhových a sivenů amerických. Skoro tuna ryb byla prodána na drobno při čtrnáctidenních 
prodejních sobotách v sezóně a o vánocích. Aerační zařízení funguje bez problémů a výrazně 
snižuje rizika znečištění vody a nedostatku kyslíku. Zakoupili jsme ještě jedno náhradní 
dmychadlo za 20 000,- Kč, abychom v případě poruchy měli operativně náhradní. V areálu  
Žďár se však loni nechovali jen pstruzi, ale také se zde hodně pracovalo, investovalo a 
opravovalo. Podařilo se udělat novou střechu nad celým zázemím, protože ta původní na 
mnoha místech tekla a byla prohnilá. V souvislosti s tím se budova opatřila novou fasádou a 
vnitřními omítkami, aby bylo vše dokončeno ke konstrukci střechy a stropu.  Byl nám 
věnován i velmi hezký a praktický nábytek od p. Tomáše, kterému tímto také děkuji. Takže 
zázemí ve Žďáře je víceméně dokončeno ku našim představám. Toto celé stálo zhruba 
120.000,- Kč. Dále se nám na podzim přicpalo odtokové potrubí z hlavní sádky, a tak jsme 
byli nuceni toto potrubí vyměnit, protože stávající truby nešlo ani tlakovým krtkem p. 
Čizinského oducpat, protože byly sedlé, rozestoupené a prorostlé mohutným kořenovým 
systémem příbřežních olší. Proto jsme se ještě za celkem příznivého počasí pozdního podzimu 
rozhodli pro výměnu potrubí za plastové. Zdárně celou akci za půl dne za přispění několika 



brigádníků provedl p. Václav Kohl a máme tedy po veliké starosti. Sice tato akce stála dalších 
asi 13.600,-Kč a ještě něco bude stát oprava zničeného chodníku nad výkopem, ale toto 
potrubí by nás již mělo všechny přežít. Zjistili jsme, že část pozemku ve špici areálu ve Žďáře 
patří p. Kaufmanovi a tak po jednáních s ním byl tento pozemek odkoupen za 2000,- Kč. Nyní 
je již zapsán v katastru na naši MO. V areálu Žďár se však jen nebudovalo. Obec Žďár nad 
Metují nás na 23.6.2012 požádala o pomoc při realizaci prvního ročníku Žďárských trhů. Při 
té příležitosti byl v areálu den otevřených dveří. Pro děti se zde realizovalo možnost chycení 
pstruha na udici a po celý den bylo zajištěno občerstvení pro příchozí.  
Nejen, že se prodávali pstruzi živí, ale v rámci občerstvení, kterého se ujali mimo jiné 
Bedřiška Martincová a Martin Exner se prodalo 137 porcí pečených pstruhů z naší produkce a 
celkem bylo během této akce prodáno 120 kg pstruhů. Celá tato akce proběhla velmi úspěšně 
a za vydařeného počasí a určitě pomohla mimo jiné i zvýšit prestiž naší MO. Děkuji všem, 
kteří se na této akci podíleli. Pro další rok máme v současné době ve Žďáře 16000 kusů 
násady pstruha duhového o prům. hmotnosti asi 15 dkg. Dále je tam i asi 1500 kusů menší 
násady, kterou jsme nalovily na Ledhujce na podzim. Zakoupili jsme do zásoby již 2 tuny 
krmení před zdražením, protože došlo opět ke zvýšení cen z důvodu astronomického růstu cen 
rybí moučky na světových trzích.  
Pro lepší propagaci prodeje byly zřízeny reklamní poutače, které jsou již na úrovni a to nejen 
v Bukovici na ostrůvku u dvou lip, ale také ve Žďáře na mostku.  
A jako již tradičně, tak v předvánočním období proběhl vánoční prodej širokého sortimentu 
ryb, který dopadl opět velmi úspěšně a to opět i díky službám, ve formě zabití, kuchání, 
odšupinování a možná i porcování zakoupených ryb. Tyto služby využívá více než 50% 
zákazníků. Děkuji všem, kteří se po 3 předvánoční dny obětavě a s nadšením zhostili tohoto 
nelehkého úkolu. 
Všichni členové v loňském roce odpracovali aktivně 2 750 brigádnických hodin ku prospěchu 
naší MO. Podrobněji vás s tím následně seznámí Standa Pavelka. U mnoha obětavých členů  
brigádnická činnost přesáhla i stovky hodin a bez těchto členů by aktivní a tvůrčí chod naší 
MO byl vážně ohrožen. Dovolte mně závěrem poděkovat předsedovi p. Obršálovi za 
všeobecný přehled a organizaci, Standovi Pavelkovi a Vaškovi Řehákovi za vedení 
brigádnické činnosti a prodej povolenek, dále p. Maršíkovi za aktualizaci a výborný chod 
webových stránek, p. Beranovi za sečení trávy ve všech areálech, p. Sieglovi za obětavost ve 
funkci obchodního příručího na sádkách ve Žďáře nad Metují. Poděkování patří i p.Šimkovi 
za vzorné vedení pokladny a podkladů pro účetnictví. P.Exnerovi děkuji za poskytování 
prostor v jídelně na výborové schůze a zajišťování občerstvení na jednotlivé akce. Mohl bych 
jmenovat i další aktivní členy, ale to není předmětem této zprávy a všichni asi tušíte, kdo patří 
mezi ně. 
Když úplně na závěr výroční zprávy sečtu finanční prostředky do oprav a investic v loňském 
roce, tak se dostanu  na částku přes  200.000,- Kč. K tomu je potřeba ještě připočíst částku, 
kterou každoročně dotujeme na lukrativní dozarybnění našeho revíru v řádech desítek tisíc 
ročně. A tato čísla myslím hovoří za vše.  
Do nové rybářské sezóny vám všem tedy přeji hodně zdraví, úspěchů i pěkných úlovků. 
Děkuji za pozornost. 


