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Skupina
M/2
M/3
M/4
M/5
Bečov
L/1
L/2
L/3
L/L
Meziboří
Jiřetín

Datum
3.11.
24.11.
1.12.
10.11.
14.11.
20.11.
27.11.
13.11.
25.11.
5.11.
14.11.

Čas
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
18:00
17:00
18:00
17:00
17:00
17:00
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Místo
Zákl. uměl. Škola
Zákl. uměl. Škola
Zákl. uměl. Škola
Zákl. uměl. Škola
Hospoda U Vaška
Schola Humanitas
Citadela
Schola Humanitas
Dělnický dům Lom
Kino
Kulturní dům H.Jiřetín

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU MOST
RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ MÍSTNÍ ORGANIZACE
ŘÍJEN 2008

Kontaktní místo:
ČRS MO Most, J. Seiferta bl. 58;TEL.: 476 442 112 ;
e-mail: rybari.most@seznam.cz; web: www.rybarimost.com
Předseda MO: 777 910 512
Hospodář MO: 777 910 515
Jednatel MO: 777 014 090
Ekonom MO: 777 910 514
Vedoucí RS: 777 910 513
Rekreační zařízení MO – Nechranická přehrada CHBANY – VADKOVICE,
okr Chomutov, správce tábořiště Jiří Kratěna
tel.: 720 458 143
ÚVODNÍ SLOVO:
Vážené kolegyně, kolegové rybáři,
Uplynul nám zase jeden rok a jsme na konci rybářské sezóny 2008, a tak již můžete každý
sám pomalu hodnotit, jaká ta letošní byla.
Jsou před námi nejdůležitější výlovy naší hlavní chované ryby – kapra, proběhnou členské
schůze místních skupin. Mohli bychom říci, že to byl rok jako každý jiný, ale přece jen se
musím zmínit o některých důležitých událostech v naši MO v uplynulém roce.
Nejdůležitější událostí byla členská schůze zástupců místních skupin, která přijala 2 zásadní
rozhodnutí. Za prvé to bylo rozšíření výboru MO a jeho doplnění o předsedy MS a ekonomku
organizace, a za druhé odvolání p.Poláka z řad výboru MO. Podrobněji se o tomto dozvíte
v informaci z členské schůze. Byla to opatření, z mého pohledu opodstatněná.
V letoším roce v květnu proběhl v MO již 10.ročník rybářských závodů Matylda, s účastí 160
rybářů.
Od letošního roku se také platí „brigády“ již při výdeji povolenek , takže odpadnou starosti
s tím, aby člověk nezapomněl zaplatit, a také tím odpadlo placení „pokut“ při nedodržení
termínu platby. Systém výdeje povolenek a odběry úlovkových listů se již vžil a myslím, že je
pro členy přínosem.
Určitě nejdůležitější informací pro naše členy je kolik ryb jsme nasadili do revírů a tak si
pozorně přečtěte informaci hospodáře MO, kde se dozvíte i o největších úlovcích našich členů.
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Jistě velmi zajímavá bude pro vás informace, že námi vložené nemalé finanční prostředky do
činnosti naší mládeže se opět odrazily v úspěchu na tomto poli a že náš junior Jan Wietz se stal
mistrem světa v pětiboji v rybolovné technice.
A tak bych mohl pokračovat, ale raději si přečtěte stránky našeho zpravodaje.
Jednu věc si však neodpustím. Stále mezi námi máme členy, kteří nechtějí respektovat ani
zákony ani pravidla pro rybolov a dále, že mezi námi máme též členy, a odpusťte mi ten výraz
„čuňata“, kteří zanechávají po návštěvě revíru pěkný svinčík, který naší organizaci dobré jméno
nedělá.
Vážení,
pro zlepšení styku se členy naší místní organizace, zavádíme od září letošního roku na
sekretariátu MO, dva úřední dny v týdnu a oba prodloužené až do 17:00 hodiny. Tedy pondělí ,
středa 9:30 – 17:00 hodin, 12:00 – 12:30 přestávka.
Nezapomeňte, že zpravodaj je rovněž pozvánka na členské schůze MS a informace o odběru
úlovkových listů a výdeji povolenek na rok 2009.

Přeji Vám do nového nadcházejícího roku
2009 mnoho zdaru a úspěchů.
Fuksa František, předseda MO

TERMÍNY VÝDEJE A SBĚRU POVOLENEK
Most: v úředních hodinách na sekretariátu ČRS MO se sídlem v Mostě, tj.
PONDĚLÍ A STŘEDA 9:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00 hodin.

BEČOV – sál U Vaška
Odběr povolenek
10.1.2009
11:00 – 15:00 hodin
Výdej povolenek
10.1.2009
11:00 – 15:00 hodin
17.2.2009
12:00 – 14:30 hodin

LITVÍNOV 1– klubovna Čtyřlístek pod Lesem
Odběr povolenek
17.12.2008, 5.1.2009, 14.1.2009 17:00 – 19:00 hodin
Výdej povolenek
14.1.2009, 23.1.2009, 11.2.2009, 20.2.2009
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17:00 – 19:00 hodin
LITVÍNOV 2 – Koldům
Odběr a výdej povolenek
10.1.2009, 11.1.2009

09:00 – 15:00 hodin

LITVÍNOV 3 – restaurace Na schůdkách v Hamru
Odběr a výdej povolenek
3.1.2009,4.1.2009,11.1.2009
14:00 – 17:00 hodin
22.2.2009, 29.3.2009
15:00 – 17:00 hodin
JIŘETÍN – restaurace Pošta Horní Jiřetín
Odběr a výdej povolenek
12.1.2009, 13.1.2009,14.1.2009,15.1.2009 10:00 – 17:00 hodin
MEZIBOŘÍ – MěÚ Meziboří
Výdej a odběr povolenek
7.1.2009,11.1.2009,14.1.2009
LOM/LOUKA – Stopka Lom
13.1.2009,14.1.2009,15.1.2009
24.2.2009, 25.2.2009,26.2.2009
OÚ Louka
12.1.2009, 23.2.2009

15:00 – 17:00 hodin

8:00 –16:00 hodin
8:00 – 16:00 hodin
15:00 – 16:00 hodin

Školení členů MO
Vážení přátelé,
v minulém zpravodaji jsme probrali a oživili si některá ustanovení ze stanov ČRS (přestože by
je měl každý znát) a měli bychom v tomto čísle pokračovat, ale nebudeme a to z prostého
důvodu. Dne 27.9.2008 se sešel celorepublikový sněm ČRS v Průhonicích u Prahy, kde na
programu byla mimo jiné i úprava stanov ČRS a tak Vás o těchto změnách budeme informovat
až příštím čísle.
Přesto však je Vás nutné, v rámci školení, informovat o některých důležitých skutečnostech.
 Za prvé je to vyhlášený zákaz rybolovu na revíru č.441 006 Bílina 8 – MO Jirkov –
nádrž Kyjice, z důvodů malého stavu vody. Zákaz trvá do odvolání (označeno
tabulemi).
 Za druhé od příští sezóny 2009 je na našem podrevíru č. 441 005/9 – Nové vody Jiřetín
I., povoleno používání echolotu.
 Za třetí je to informace o zkušebním povolení lovu bez omezení doby lovu na revíru č.
441 025 Labe 9 – Litoměřice a revíru č. 441 043 Ohře 9 – ÚN Nechranice, pravá

-4-

strana, v době od 16.června do 31.srpna. Toto povolení bylo zatím pouze pro letošní
rok, bude vyhodnoceno a z toho vyplyne, zda bude uplatněno i v další sezóně.
 Za čtvrté informace o odprodeji pozemků v k.ú. Louka u Litvínova, včetně rybníka
„Pluto“. V době, kdy vychází tento Zpravodaj, máme pouze neoficiální informace o
tom, že tyto pozemky, včetně rybníka Pluto, byly prodány soukromé osobě. ČRS má i
na tuto vodu nájemní smlouvu a zatím nám, ze strany majitele, nebyla dána žádná
výpověď. Takže tento odprodej je poněkud „zvláštní“. Dle zákona o ryb.č. 99/2004
Sb., § 8 , odst. 6 a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. , § 5, odst.1., musí dojít také
k vypořádání s předcházejícím uživatelem, což je ČRS. Protože, zatím nevíme nic
oficiálního, budeme tento podrevír užívat jako dosud.
František Fuksa
Předseda MO

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ČL. SCHŮZE ZÁSTUPCŮ MS.
Schůze proběhla dne 27.3.2008 v Mostě. Více jak třítisícovou organizaci zastupovalo 99
zvolených delegátů. Účast byla 89,2% . V úvodním jednání byl doplněn program o bod
„Doplňující volby do výboru MO „ , proto aby každá místní skupina měla ve výboru svého
zástupce (předseda MS) a aby členem výboru byla i ekonomka MO. Tato změna programu byla
přijata.
Další jednání proběhlo dle programu. Bylo zvoleno pracovní předsednictvo a komise.
Kontrolu usnesení z minulé ČS provedl předseda p.Fuksa a bylo konstatováno, že úkoly jsou
plněny.
Pak předseda přednesl zprávu o činnosti , následovala zpráva hospodáře MO a zpráva DK ,
která doporučila členské schůzi schválit rozpočet na rok 2008. Dále pí. Kandrová seznámila ČS
s účetní uzávěrkou 2007 a rozpočtem na rok 2008.
V organizačním vystoupil člen MO p. Tuzar z Lužic a podal návrh na vytvoření místní skupiny
v Lužicích, tento návrh nebyl členskou schůzí přijat.
Dále byla jednáno o přístavbě na RCHS Pavel a schváleno na tuto akci bylo 1,6 mil. Kč. Byly
předloženy návrhy na zasloužilé členy MO , p. Charváta, p. Sigmunda st., p. Poláka, p. Boseliho
a p. Mitku. Schváleno.
Dále byla členům a funkcionářům předána svazová vyznamenání. Poté proběhla krátká
diskuse. Krom jiného zde došlo ke slovní konfrontaci mezi p. Polákem a p. Dolejšem a p.
Sigmundem ml. , z něhož vyplynul návrh pana Sigmunda na odvolání p. Poláka z výboru MO.
ČS tento návrh schválila a p. Poláka z výboru MO odvolala.
V závěru p.Polák za mandátovou komisi oznámil, že je schůze usnášení schopná. Pan
Sigmund Adolf ml. přednesl návrh na usnesení, které bylo ČS přijato.
Toto usnesení je k nahlédnutí každému členovi MO na sekretariátu MO.
Redakce
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Rybářská stráž MO ČRS Most boduje:
Na sklonku loňského roku došlo v MO ke změně na postu vedoucího rybářské stráže, kdy o
uvolnění požádal p. Trousil, z důvodu velkého zaneprázdnění, které mu vyplývá z funkce
zástupce hospodáře MO a zejména z činnosti na RCHS Pavel.
Do funkce vedoucího RS byl navržen a výborem MO schválen p. Petr Bucha z MS Jiřetín.
V současné době je v naší MO 59 členů RS. Byl vypracován plán práce , který doznal
několika změn oproti minulým letům, což by mělo být pro práci RS pozitivní. Do současné
doby bylo provedeno 14 plánovaných společných výjezdů a navíc přidali členové RS ještě
dalších 10 výjezdů.
Pozitivem v této činnosti je, že se zvýšil počet kontrol v nočních hodinách po skončení doby
lovu, kde bylo také zjištěno nejvíce přestupků. Není žádnou výjimkou, že někteří přestupci byli
opilí a také agresivní vůči členům RS. Můžeme konstatovat, že v letní období bylo, převážně za
tyto přestupky, odebráno 20 povolenek. Kromě přestupků našich členů bylo zadrženo také 16
pytláků, z nichž jeden byl dokonce celostátně hledaný pachatel.
Je již samozřejmostí, že máme v této činnosti dobrou spolupráci jak s Policií ČR tak i
s městskou Policií z Mostu i Litvínova a k tomu je nutné dodat informaci , že člen RS je při
výkonu služby vlastně úředníkem státního orgánu, a že je tudíž ze zákona veřejný činitel.
Všechny přestupky jsou řešeny tak, že hlášenky o přestupku jsou zasílány na Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, neboť řešení těchto přestupků, kdy jde o porušení
zákona o rybářství a jeho vyhlášky, může řešit pouze správní orgán ČR a také tento orgán může
udělit přestupci pokutu. Můžeme Vás dnes již informovat, že v jednom případě našeho člena,
byla za opakované překročení doby lovu, vyměřena pokuta ve správním řízení ve výši 10.000,Kč + 1.000,- Kč správní poplatek.
Přátelé ,
jak vidíte, jsou mezi námi tací, kteří nechtějí dodržovat pravidla rybolovu, které většina členů
respektuje a tak je nutné, aby rybářská stráž i nadále na dodržování těchto pravidel dohlížela.
Myslím si, že do budoucna se tato činnost RS odrazí v tom, že těchto přestupců bude ubývat.
V závěru mi dovolte, abych všem aktivním členům naší RS za dosavadní práci poděkoval.
Petr Bucha
Vedoucí RS MO ČRS Most

INFORMACE TÁBOŘIŠTĚ MO - VADKOVICE
Po zakoupení tábořiště od našich sousedů MO – Louny v roce 2003, byla založena komise pro
tábořiště Vadkovice. Předsedou byl zvolen p. Lejsek z MS – Most 3 a jeho zástupce p. Z.
Šumpich z MS Meziboří. Dále pak z každé MS byl zvolen jeden zástupce. Komise se scházela
dle potřeby 4x do roka.
V prvním roce naší činnosti na tábořišti, museli naši členové odpracovat mnoho brigádnických
hodin. Celý areál se musel nově oplotit, včetně hlavního vchodu a vjezdu a tří vedlejších branek.
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Dále byly vybudovány nové elektrické přípojky. V první sezóně bylo zakoupeno šest karavanů a
pět stanů s podsadami , stany se bohužel neosvědčily.
V jednom z karavanů byl ubytován i správce, který zajišťoval veškerý běh tábořiště. Postupem
času se zakoupily dvě UNIMO buňky, které jsme spojily a zajistily tak správci důstojné bydlení
i pohodlnější vedení veškeré agendy, důležité pro provoz tábořiště. Vzhledem k tomu, že nám
největší problém od začátku provozu tábořiště dělá odvoz fekálního odpadu , rozhodli jsme se
namontovat do soc. zařízení (sprch) mincovní automat. Tímto jsme alespoň trochu omezili
spotřebu vody. V současné době zvažujeme o zbudování čističky odpadních vod, což je sice
nákladné, ale velmi účelné. Do dnešní doby se v tábořišti vystřídali již tři správci.V současnosti
spravuje tábořiště pan Kratěna a to na velmi dobré úrovni.
Letos se koupila nová sekačka , lednice do jednoho karavanu, financoval se dovoz štěrku a
traktor na opravu cesty , dále bylo nutné zakoupit barvu, štětce ,čisticí prostředky a další drobné
potřeby pro provoz tábořiště.
Zdeněk Šumpich

Informace hospodáře MO
Je pravdou, že minulý rok byl všeobecně z hlediska úspěšnosti sportovního rybolovu jeden
z horších, ale pokles návratnosti násad se projevil už v předchozím roce a nekoresponduje se
zarybňováním, neboť zarybňovací plán je soustavně významně překračován, průměrné plnění
zarybnění kaprem za posledních 5 roků představuje, 130 %, tj. 35750 ks kapra, v loňském
roce byl plán splněn na 114 % tj. 31535 ks kapra. V této souvislosti bych se rád zmínil ještě o
jedné záležitosti související s rybolovem. Je to v minulosti a myslím stále diskutovaná otázka
administrativy spojené s vlastním rybolovem. Při zpracování statistiky úlovků, která je
mimochodem velmi dobrým vodítkem při zarybňování revíru, musím konstatovat, že
v celkovém průměru došlo opět k mírnému zlepšení, ale stále se objevují staré nedostatky. Na
prvním místě je to neúplně nebo špatně zpracovaný sumář úlovků, ale nejsou výjimkou ani
špatně respektive částečně zapsané úlovky, chybějící hmotnost. Zápisy podrevírů se už téměř ve
všech případech staly samozřejmostí, přibyla novinka, tj. zapisování docházky k vodě před
zahájením rybolovu, na kterou jsme si už také zvykli.

Produkce násad MO ČRS Most celkem - v roce 2007
Naše MO hospodaří na chovných zařízeních na kterých produkuje poměrně široký sortiment
druhů násad do revírů. Cílem je nejen zabezpečit vlastními silami a vlastními násadami
zarybnění svěřeného revíru, ale i optimální ( v některých případech maximální ) využití
odchovných kapacit s ohledem na jejich technické provedení a vlastnosti. Vyrobené násady,
které přesahují potřeby zarybnění revíru Bílina 6 dodáváme do územní distribuce k zarybnění
společných rybářských revírů, v některých případech jsme jedinými producenty v rámci
územního svazu.
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V minulém roce jsme vyrobili na chovných zařízeníc MO následující násady :
K1
K2/3
BR
Su 2
PO 2

30000 ks
26685 ks
9500 ks
0,6 kg
1028 ks

Amur 1
L3/4
Š1/2
Su 1
Mník

28200 ks
140 ks
1283 ks
6950 ks
1480 ks

Amur 2
L2/3
Šr
Ca 1

1750 ks
1050 ks
15550 ks
2050 ks

Zarybnění revíru, vysazení násad do revíru,
Kapr
Š1
Su1
PO 2

31535 ks
1045 ks
500 ks
505 ks

Lín
Ca1
A 2/3

2640 ks
12050 ks
900 ks

Nejzajímavější úlovky a šťastní rybáři 2007.

Ryba

Jméno

kg

Kapr
Pstruh o.
Pstruh d.
Sumec
Okoun

Kučera Tomáš
14
Potluka Zdeněk
2,8
Machulka Petr
2,5
Vaník Pavel
40
Rubín Dušan
1,5
Rubín Slavomír1,
5
Amur
Sokol Jan
14,5
Lín
Dudáček Václav
2,4
Karas
Koka Jiří
2,0
Úhoř
Křesák Pavel
2
Cejn
Kodl Jan
5,5
Podoustev
Balín Milan
1,0
Candát
Volf Martin
9
Šimůnek Jan
8
Seifert Jiří
8
Telín John
8
Štika
Ševčík Josef
11,6
Tolstolobik
Svatoš František
19
Jeseter
Vlk Ondřej
3,5
Mník
Fryč Libor
3,5
Sumeček americký uveden v přehledech :
Franc Petr
28, 23
Bauš Josef
29
Vajgl Josef
6
Pribuš Michal
29
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cm
86
52
52
154
45
45
100
54
41
93
61
40
94
90
85
89
108
104
93
85

Šr
BR
Mn 1

15550 ks
9500 ks
1480 ks

Nejvíce úlovků bylo uloveno na povolenky :
č. pov.
ks
kg
Ø hmotnost
1231
128
319,8
2,50
10366
86
290,2
3,37
10626
104
268,0
2,58
8909
59
228,0
3,86
1181
67
203,0
3,03

počet docházek.
142
79
101
64
103

Celkem lovili členové MO ČRS Most na 196 revírech ČRS
Z toho na 137 MP revírech mimo SÚS a 59 MP revírech SÚS
Kde ulovili rybáři MO Most
17480 ks kaprů, z toho na 441005 13030 ks ( mimo 441005 ks )
1014 ks štik, z toho na 441005
804 ks
814 ks candátů , z toho na 441005 212 ks
30 ks sumců, z toho na 441005
19 ks
Na závěr informací ze statistiky úlovků bych rád zopakoval svoji žádost o spolupráci při
hodnocení zarybnění revíru 441005 a výskytu jednotlivých druhů ryb týkající se sumečka
amerického.
Zapisujte úlovky sumečka amerického na jednotlivých podrevírech, v sumáři úlovků do
sloupce č 24 –kde není nadepsán druh. Tak budu moci při zpracování statistiky zjistit výskyt
sumečka amerického v jednotlivých podrevírech v naší MO. Obdobně bych rád zmapoval
výskyt karasa obecného v jednotlivých podrevírech, o kterém víme že pomalu v revírech ubývá.
Zapisujte prosím do sloupce č. 22 - karas pouze úlovky karasa obecného. Do kategorie ostatní,
zapisujte druhy v sumáři neuvedené ( perlín, karas stř., cejnek malý ). Snad není tento
požadavek příliš náročný, děkuji předem za pomoc.
Ing. Miloš Urych
Hospodář MO

ÚVAHA
Vážení kolegové,
již řadu let mně, co by předsedovi MO, dává řada našich členů, krom jiného, i tyto otázky,
připomínky a výtky. Co že to dáváme za ryby do vody, že jsou malé, že je jich málo a že jinde
to je mnohem lepší atd. Nedalo mi to a tak jsem se nad tím zamyslel a dávám Vám na zváženou,
tuto mou úvahu.
V potaz vezmeme kapra, protože o toho asi nejvíce jde. Statistika je chytrá věda a ledacos nám
již ukázala. Kapra nasazujeme do revíru již řadu let, v průměru okolo 30 000 ks, převážné K2 –
K3 a návratnost je v průměru okolo 15 000 ks. Toto skutečně trvá již dlouhou řadu let a tak je na
místě otázka, kde zůstává každoročně oněch zhruba 15 000 neulovených kaprů? Vždyť za dva
roky by to bylo 30 000 kaprů, za tři roky 45 000 neulovených kaprů, atd. !
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Další otázka je, kde jsou tedy ti velcí, nebo alespoň ti míroví kapři? Vždyť ryba je tvor, který
neustále roste. Úhyn ryb je v posledních letech ,v rámci těchto čísel, zcela zanedbatelný.
Zbývají tedy jedině tyto možnosti, ulovené ryby se nezapisují, nebo se berou ryby podměrečné
a nebo se bere větší množství ryb , než je dovolené. Další možností jsou pytláci, ale myslím si,
že jejich upytlačené úlovky asi nebudou korespondovat výrazně s těmito našimi čísly.
Přátele, tak si skutečně myslím, že chyba není na straně našeho rybářského hospodaření, i když
je vždy co zlepšovat , ale zcela určitě někde jinde.
A jak je to na jiných revírech? Ze statistiky víme, že se na našich vodách loví tolik ryb, že více
se v rámci SÚS uloví jen na Nechranické přehradě.
Zamyslete se nad touto problematikou a určitě pak nebudete tak skeptičtí.
F.F.

Jak zde vidíte, tak v našich
revírech jsou krásné a velké
ryby. Otázka bude asi , jak kdo
a co umí?

Šťastný lovec na obrázku
František Polášek z MS MO4.

Rybářské závody - Liga ČRS místní organizace Most v LRU
Mám – li vyhodnotit LRU – Ligu dospělých za rok 2007 a rok 2008, uskutečněnou na revíru
441005/28 – Za lesíkem, tak mě přijde na mysl, mají-li naši rybáři vůbec o takovéto závody
zájem. V roce 2007 se zúčastnilo závodu 27 rybářů. Pěti nejlepším byly hned po skončení
závodu předány věcné ceny v celkové hodnotě 3.000,- Kč. V roce 2008, pro zvýšení zájmu,
byly závody dotovány výborem MO 5.000,- Kč. Ale zúčastnilo se jich jen 17 rybářů.
Ve Zpravodaji č. 3 v roce 2007, jsem se v článku „Na zváženou“ zamýšlel nad propagací a
zájmem našich rybářů o tyto závody.
Udělali jsme vše, abychom zvýšili zájem? Myslím si, že ano. Informace ve Zpravodaji, na
podzimních členských schůzích MS a schůzi zástupců MS byla myslím dostatečná.
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Přesto jsem se osobně setkal s rybáři, kteří o soutěži nevěděli. Kde se stala chyba? Snad na
členských schůzích MS?
Od organizátorů soutěže proto vzešel návrh, který byl předběžně projednán na výboru MO
a výbor MO doporučuje organizátorům těchto závodů uspořádat v roce 2009 tyto závody jako
závody čtyřčlenných družstev z MS. Závody se budou konat na Benediktu , dne 4.6.2009 od
16:00 hodin.
Organizátoři závodů a výbor MO žádá výbory MS, aby ve spolupráci se svými členy zajistili
na těchto závodech dobrou účast.
Org. Pracovníci
Vadlejch Václav – MS Lom-Louka
Šumpich Zdeněk – MS Meziboří

Náš junior Jan Weitz, který se stal v loňském roce mistrem Evropy
v pětiboji v rybolovné technice, navázal i letos na tento svůj úspěch. Na
prvním mistrovství světa juniorů v této disciplíně v německém Augsburgu,
se stal prvním juniorským mistrem světa. Využíváme stránek našeho
Zpravodaje a blahopřejeme Janu Weitzovi k získání titulu jménem celé
naší místní organizace.
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VÝTVARNÁ TVORBA NĚKTERÝCH NAŠICH ČLENŮ
Neobvyklý a vzácný cit pro krásno, mistrovská práce s barvami, vynikající
perspektiva, citlivé umístění do přírodního pozadí – to jsou atributy tohoto
umění, se kterým se setkáváme u našich vod. Jaká škoda , že nevíme, kdo je
takto tvůrčí, jaká škoda, že nám zůstávají tito umělci neznámí.
Revír Bilina 6 – 441 005,
podrevír č.9
ČERNICE , léto 2008

Co na to říkáte Vy, slušní a pořádní členové ?

Fuksa František, Ing. Urych Miloš, Vadlejch Václav, Šumpich Zdeněk,
Bucha Petr, Jarošová Jana

Redakce:

Kontakt: sekretariát MO ČRS Most 476 442 112, email: rybari.most@seznam.cz
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