POZVÁNKA
NA SCH ZE MÍSTNÍCH SKUPIN

Skupina
M/2
M/3
M/4
M/5
Be ov
L/1
L/2
L/3
L/L
Mezibo í
Ji etín

Datum
26.11.
19.11.
12.11.
5.11.
23.11.
12.11.
21.11
8.11.
27.11.
14.11.
16.11.

as
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00
18:00
18:00
17:00
17:00
17:00
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Místo
Lidová škola um ní
Lidová škola um ní
Lidová škola um ní
Lidová škola um ní
Hospoda u Vaška
Appolo
Citadela
Appolo
Kulturní d m
Kino
Kulturní d m H.Ji .

MÍSTNÍ ORGANIZACE ESKÉHO RYBÁ SKÉHO SVAZU MOST
RYBÁ SKÝ ZPRAVODAJ MÍSTNÍ ORGANIZACE
ÍJEN 2007

Kontaktní místo:
RS MO Most, J. Seiferta bl. 58;TEL.: 476 442112 ;
e-mail: rybari.most@seznam.cz; web: www.rybarimost.com
P edseda MO: 777 910 512
Hospodá MO: 777 910 515
Jednatel MO: 777 910 513
Ekonom MO: 777 910 514
Rekrea ní za ízení MO – Nechranická p ehrada CHBANY – VADKOVICE,
okr Chomutov, správce tábo išt Ji í Krat na
tel.: 720 458 143
ÚVODNÍ SLOVO:

Vážení p átelé, rybá i.

Vydáváme nové íslo „ZPRAVODAJE“, ve kterém chceme dále zlepšit
informace o innosti naší MO. Informace zejména o konání lenských sch zí
MS, odb ru úlovkových list 2007 a výdeji povolenek 2008. Že je
„ZPRAVODAJ“ pozvánkou na lenskou sch zi MS snad nemusíme p ipomínat.
Dále informujeme o jednání a záv rech lenské sch ze zástupc MS, o innosti
hospodá ské komise. Školení len je tentokráte ze „Stanov RS“.
Znovu chceme p ipomenout, že všechny platby (za povolenky, l.známky a
brigády) se provádí v hotovosti u výdejce povolenek a najednou. Tím chceme
zjednodušit práci pro naše výdejce a Vám ušet it cesty k vy izování všech
náležitostí pro výdej povolenky k lovu ryb.
Redakce Rybá ského zpravodaje
Redakce: Fuksa F., Polák J., Ing.Urych M., Vadlejch V., Weitz P., Jarošová J.
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TERMÍNY VÝDEJE A SB RU POVOLENEK
Most: v ú edních hodinách na sekretariátu RS MO se sídlem v Most , tj. duben
– listopad: st eda 9:00-16:00 hodin; prosinec – b ezen : pond lí 9:00 – 12:00 a
12:30 – 17:00 hodin a st eda 9:00-12:00 a 12:30-16:00 hodin.
BE OV- sál U Vaška, Be ov
Výdej povolenek
5.1.2008
11:00 – 15:00 hodin
10.2.2008
11:00 – 13:30 hodin
LITVÍNOV 1 - Placení brigád za rok 2007 - vždy od 17:00 – 19:00 hodin – ty lístek pod
Lesem - Litvínov

24. – 25.11.2007 od 18:00

– 20:00 hodin, ty lístek pod Lesem

28.12.07;7.1.;13.1.2008
- odb r povolenek
7.1.;13.1.;25.1;9.2.;26.2. 2008 - výdej povolenek + l. známky
LITVÍNOV 2 – Kold m Formanka 9:00 – 15:00 hodin
12. a 13.1.;16.2. 2008
LITVÍNOV 3 - Restaurace Na sch dkách - Hamr
5.1.; 6.1.;13.1.2008
14:00 – 17:00 hodin
27.1.;10.2.;24.2.;16.3. 2008
15:00 – 18:00 hodin
MEZIBO Í- M Ú Mezibo í
7.1.;9.1.;14.1.2008
JI ETÍN - od 10:00-17:00 hodin restaurace Pošta Horní Ji etín
12.1.;13.1.;14.1.;15.1.2008
LOM –LOUKA
9.1.;20.2.2008
14.1.;15.1.;16.1.2008
25.2.;26.2.;27.2.;28.2.;29.2.2008

15:10 – 17:00 hodin OÚ Louka
8:00 – 15:00 hodin Stopka Lom
8:00 – 15:00 hodin Stopka Lom

INFORMACE Z LENSKÉ SCH ZE ZÁSTUPC MÍSTNÍCH SKUPIN MO SE
SÍDLEM V MOST KONANÉ DNE 5.DUBNA 2007.
Dne 5.dubna 2007 se konala lenská sch ze zástupc místních skupin naší organizace. Po
projednání organiza ních záležitostí, byla projednána zpráva o innosti MO p ednesená
p edsedou MO panem Fuksou. Bylo konstatováno, že naše MO má v dob konání l.sch ze
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2 882 ádných len z nichž je 84 žen. Dále máme 116 mládežník a 314 d tí do 15-ti let.
V MO pracuje 8 rybá ských kroužk . Je z ejmé, že naše lenská základna je již adu let
stabilizovaná.
Dál bylo konstatováno, že nám velmi rychle stárne celý funkcioná ský aktiv. Zájem o práci ve
funkcích v celé MO je prakticky nulový a nikdo se do funkcí nežene. Máme obavy, že po
uplynutí tohoto funk ního období bude v n kterých MS situace více než kritická. Proto
využívám této p íležitosti a žádám naše rybá e,aby se hlásili u svých výboru MS a za ali zde
pracovat. Protože situace funkcioná ského aktivu je skute n velice kritická, byla schválena
úprava finan ní sm rnice. Protože chceme i touto formou stimulovat zájem o práci ve funkcích
MO, MS a DK. Nejedná se o žádné p emršt né odm ny, ale je zapot ebí funkcioná skou práci
ocenit i finan n . V sou asné dob díky t mto funkcioná m hospoda íme velmi dob e. Máme
nejmenší náhradu brigády v celém RS, máme prost edky i na funk ní odm ny. Je to trend
v celém RS, musím však vyvrátit fámy o 50-ti tisícových odm nách funkcioná , funk ní
odm ny jsou na úrovni roku 2000. Máme dva zam stnance (sekretá ku a správce ve ejného
tábo išt ) s platem 6000 K /m s.hrubého. p edseda, jednatel a hospodá MO s funk ní odm nou
zhruba polovi ní. Funkcioná i MS jsou odm ováni velice skromn , p edsedové MS 1x za ½
roku a lenové výboru 1x za rok.
Mimo výše uvedou sm rnici byla schválena novela sm rnice „Zásady innosti MS a
p enesené pravomoci výboru MO na MS“ a „Výše zápisného a výše náhrady pracovní
povinnosti len MO a zprošt ní pracovní povinnosti“.
V další ásti byla hodnocena rentabilita RCHS. Zde totiž vidíme jednu z nejv tších možností
jak získat finan ní prost edky pro pot ebu MO. Ne všechny RCHS jsou totiž rentabilní tak, jak
bychom si p áli. Všude je co zlepšovat a tak je zapot ebí, se tomuto tématu stále v novat. Je
více nežli jasné, že st žejní podíl v chovu ryb táhne RCHS Nemilkov a jinak tomu zatím asi i do
budoucna nebude. Za velmi významnou považujeme RCHS Pavel v Litvínov . Je to naše
základna a jako rybochovka by to m la být taková naše vlajková lo . Rentabilita však hovo í o
n em jiném a tak s tím musíme n co ud lat. V sou asné dob , za velmi významné aktivity
pana Trousila je toto za ízení ve velmi dobrém technickém stavu. A jak bylo uloženo výborem
MO, bylo zde instalováno líh a ské za ízení a byl proveden pokusný výt r pstruha poto ního.
Po úsp šném výt ru však došlo k úhynu. D láme vše proto,aby se zjistila p í ina a úhyn se již
neopakoval. V íme, že se hospodá MO pan Ing. Urych i pan Trousil zhostí tohoto úkolu tak,
abychom naše zám ry na RCHS Pavel naplnili.
Ve zpráv dozor í komise bylo konstatováno, že DK provád la mimo jiné i kontrolu
hospoda ení ve st edisku Vadkovice. P i t chto kontrolách nebyly zjišt ny žádné závažné
nedostatky a drobné nedostatky v tšinou administrativního charakteru byly odstran ny na míst .
P i kontrole hospoda ení a efektivnosti výroby rybích násad na jednotlivých rybochovných
soustavách v roce 2006 doporu ila výboru MO vyhodnotit náklady jednotlivých rybochovných
soustav a dle výsledk p ípadn p eorientovat výrobu. Na toto výbor MO okamžit zareagoval,
p ijal úsporná opat ení a d sledn sleduje rentabilitu t chto za ízení. Dále dozor í komise v roce
2006 ešila 41 p estupk proti Rybá skému ádu. Krajskému ú adu v Ústí nad Labem bylo ke
správnímu ízení odesláno 11 p estupc , kte í byli ešeni v souladu se zákonem .99/2004 Sb.
Záv rem chci pod kovat všem ob tavým funkcioná m výboru místní organizace, výbor
místních skupin, dozor í komise, organizátor m závodu „MATYLDA“ a rybá ské ligy.
Nemalou pochvalu si zaslouží pomocníci hospodá e, ale i brigádníci, kte í ob tav pracují
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zejména p i výlovech. D kuji všem, kte í se zasloužili o celkov velmi dobré výsledky práce
celé naší místní organizace.

Jednatel MO : Jaroslav POLÁK

ŠKOLENÍ LEN MO
Kolegyn a kolegové rybá i,
Jak jsme uvedli v lo ském roce ve zpravodaji MO, budeme i letos pokra ovat ve školení len
na stránkách našeho zpravodaje.
Jak vyplývá z našich zkušeností a poznatk , získaných zejména p i výdeji povolenek, je pot eba
se zam it v tomto školení nejen na rybá ské p edpisy ale bude nutné lenstvo seznámit
s hlavními ustanoveními stanov RS. Máme za to, že zna ná ást lenstva stanovy moc ne te a
tak má jen povrchní znalosti této naší základní normy pro innost svazu.
Tímto školením chceme osv žit základní znalosti stanov RS a tak p edejít p ípadným,
pozd jším nedorozum ním s výdejci povolenek nebo s pracovnicí sekretariátu (nap . p i
nezaplacení lenského p ísp vku do konce února b žného roku). V tomto školení se tedy
budeme zabývat t mi ustanoveními stanov, která se vztahují k innosti MO RS, rozd lených
do n kolika ástí.
Tedy stanovy RS:
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:
§1–
RS – je ob anské sdružení podle zákona . 83/1990 sb., a sdružování ob an ,
v platném zn ní.
- Svaz má postavení právnické osoby a vyvíjí svou innost v souladu se stanovami
a obecn platnými právními p edpisy.
- Sídlem svazu je Praha.
Naše místí organizace vystupuje pod názvem: ESKÝ RYBÁ SKÝ SVAZ, MÍSTNÍ
ORGANIZACE SE SÍDLEM V MOST . Toto je velice d ležité v jakémkoliv písemném styku.
Další d ležité ustanovení je to, že místní organizace mají VLASTNÍ PRÁVNÍ
SUBJEKTIVITU, jednají a vystupují v právních vztazích vlastním jménem a mají vlastní
majetkovou odpov dnost.
§ 2 – POSLÁNÍ SVAZU je zejména:
Vykonávat ryb. právo ve smyslu zákona o rybá ství.
Chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochra ovat jejich život a životní
prost edí.
Chránit p írodu, istotu vod a životní prost edí, týká se všech len RS, jsou však stále mezi
námi i tací lenové, kte í toto ustanovení stanov nedodržují, což je patrné z nepo ádku u našich
vod.
D ležitým posláním svazu je podíl na mimoškolní výchov mládeže v oboru rybá ství a ochran
p írody a životního prost edí.
Dále rozvíjet a popularizovat ryb.sport a organizovat ryb.sout že
Dále svaz, jeho organiza ní jednotky tedy i naše MO mohou provád t obchodní innost
v souladu s obecn závaznými právními p edpisy.
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§ 3 – LENSTVÍ d ležité!
lenové svazu jsou ádní, estní a p ispívající.
ádní lenové jsou:
Dosp lí ( starší 18-ti let )
Mládež ( 15-18 let)
D ti (od za átku pov.školní docházky do 15 let)
- O p ijetí ádného lena rozhoduje výbor MO, totéž platí u p ijímání p ispívajících
nebo estných len MO.
Za ádného lena svazu m že být p ijat ob an s trvalým pobytem na území eské
republiky, dokladem lenství je platný l.pr kaz – legitimace. Z toho vyplývá, že
zde není již podmínka eského ob anství.
lenský p ísp vek – „d ležité“- tento se skládá ze:
1.) Zápisného – jednorázový vstupní p ísp vek.
400K
2.) l. známky – pravidelní pen ž.p ísp vek .
300 K
3.) „Brigády“ – kterou je možno nahradit finan n .
320 K
4.) Mimo ádného lenského p ísp vku schváleného republikovým sn mem.
Pracovní p ísp vek se netýká d tí do 15-ti let!
len m že být organizován v jedné místní organizaci v našem p ípad jsou lenové
za azeni ješt do místních skupin vzhledem k velikosti a rozsáhlosti místní organizace.
lenství zaniká – d ležité:
1.) Vystoupením.
2.) Zrušením lenství pro nezaplacení pravidelného pen žního p ísp vku ( lenské známky)
do konce února p íslušného roku.
3.) Vylou ením
4.) Úmrtím
Za lena RS nem že být p ijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze svazu vylou en.
§ 4 – PRÁVA A POVINNOSTI LEN – d ležité
len má tyto práva:
- zú ast ovat se lenských sch zí
- hlasovat na lenské sch zi
- volit a být volen do všech orgán RS
- po vydání povolenky se ú astnit sportovního rybolovu
- ú astnit se inností svazu
- obracet se na orgány svazu se svými podn ty, návrhy, dotazy a stížnostmi a odvolávat se
proti rozhodnutí orgán svazu v rámci kárného ízení.
len má tyto povinnosti:
5.) dodržovat stanovy svazu, obecn závazné právní p edpisy o rybá ství a ochran
p írody, bližší podmínky výkonu ryb.práva (ryb. ády) a plnit rozhodnutí orgán svazu
6.) platit lenské p ísp vky ve stanoveném termínu
7.) zú ast ovat se školení
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8.) osobní ú astí se podílet na innosti MO
9.) chránit majetek svazu
10.) vyst íhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno svaz, narušovalo rybá skou etiku,
respekt mezi rybá i a rybá skými organizacemi.
POKRA OVÁNÍ V P ÍŠTÍM ZPRAVODAJI
Jak bylo již e eno, je toto pouze výtah ze Stanov aby jste si je oživili. V p ípad , že budete mít
pot ebu ze stanov n co vysv tlit, obra te se na p edsedu nebo na jednatele MO.

P edseda MO: František FUKSA

Na zváženou:

Je zájem našich len rybá o dotované závody L.R.U. – liga dosp lých MO
Vyjád ete se na l.sch zích MS.
7. ervna letošního roku prob hly již tradi ní závody LRU liga dosp lých na naší sportovní
vod podrevír . 28 Za lesíkem (u býv.dolu Vít zný únor – v Záluží).
Byly to organiza n dob e zvládnuté závody. Vít zové si hned po skon ení závod odnesli
p kné ceny, dotované výborem MO v Most . A nebyly to malé ceny – prut za 1.000 K ,
navijáky od 450 – 800 K , podb rák a další ceny.
Ú ast na t chto závodech, vždy okolo 30 závodník se nám, po adatel m, zdá dost malá.
Proto i touto formou lánku v našem zpravodaji chceme p ilákat více zájemc . Termín je vždy
ur en 1 m síc po závodech 8. kv tna na Matyld . V r.2008 budou závody ve tvrtek 5.6. od
17:00 do 20:00 hodin. Ve v tší ú ast na t chto závodech , kde se naplatí startovné a m že se
vyhrát p kná cena, v í ved.závod p. VADLEJCH s pomocníkem p.ŠUMPICHEM a také
výbor MO v Most .
Vadlejch Václav
P edseda MS LOM- LOUKA

N kolik slov, respektive údaj o statistice úlovk .
Protože úlovky na revíru spravovaném naší MO si zachovávají stále dobrou úrove v porovnání
s ostatními revíry RS, najdete v následujících tabulkách dosažené výsledky. P esto se
domnívám, podle pom ru vysazovaných a ulovených ryb, že z t žko pochopitelných d vod
stále ur itá ást len nezapisuje vždy dosažené úlovky a výsledek hospoda ení je ve
skute nosti lepší, než je dále uvedeno. V ím, že všichni pochopíte, že statistika úlovk ( v etn
etnosti docházek ) je užite ný nástroj p i vyhodnocení zaryb ování zvlášt u tak lenitého
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revíru (s podrevíry ) jako je revír spravovaný naší MO a hlavn p i rozhodování o podílu
zarybn ní na jednotlivé podrevíry ve vztahu k výt žnosti a návšt vnosti.
I když se postupn zvyšuje úrove záznam v p ehledech o úlovcích, stále se vyskytují
nedostatky v p ehledech o úlovcích.
Z 2482 p ehled bylo výrazn špatn vypln no 415 p ehled , z nichž je t eba zmínit
nedostatky:
Výjíme né :Lov na povolenku v jiném revíru než na který povolenka oprav uje
ast jší :Nezapsané povinné údaje v povolence ( datum, ryba, hmotnost , docházka)
Dále k úlovk m len
Na MP revírech :

RS MO Most .
ks
31770
24004
6335
1431
7330

Celkem ulovili lenové MO Most (všech ryb)
Na vlastním revír
Na cizích revírech v rámci SÚS
Na revírech ostatních ÚS
Cizí lenové ulovili na revíru 441005
Celkem lovili lenové MO
uživatel :
RADA
ÚS : Severo eský
Pražský
St edo eský
Jiho eský
Západo eský
Východo eský
Severomoravský
Celkem na
a na

kg
44164,1
32892,2
8741,7
2530,2
11255,0

RS Most na 216 revírech

RS ( P i MP ), z toho podle

1 revíru
57 revírech
13 revírech
42 revírech
33 revírech
31 revírech
15 revírech
5 revírech

148 revírech mimo SÚS
68 revírech SÚS

Na vybraných p ehradách ulovili rybá i MO Most v ks hlavních lovených druh :
Kapr Štika Candát sumec
ÚNN
1255
66
456
1
Orlík
92
1
1
7
Lipno
100
0
12
0
Ko ensko
73
0
0
2
Hn vkovice
9
0
0
0
Nejvíce úlovk
Druh povolenky
CS
ÚZ
ÚZ

len MO Most( podle povolenek) :
. pov.
ks
kg
44566
81
265,4
9812
62
252,0
10549
109
210,8
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Ø hmotnost
3,28
4,06
1,93

po et docházek.
84
60
123

CP
44642
88
204,9
CP
6227
124
202,3
ÚZ
9583
225
182,9
Nejv tší ulovené ryby v roce 2006 rybá i MO Most :
Druh
Hmotnost(kg) Podrevír/Revír Rybá
Kapr
14,50
43/441005
Tolstolobik
32,00
441040
Sumec
38,00
431090
Amur
12,50
12/441005
Štika
17,50
9/441005
Candát
8,80
9/441005
Cejn
4,20
441045
Pstruh ob.
1,60
443040
Úho
2,20
11/441005
Tlouš
3,40
441042
Karas
1,80
441025
Okoun
2,50
11/441005
Mník
1,50
441040

2,33
1,63
0,81

114
153
75

Sova Vladimír
Martinovský Robert
Kajma Patrik
Zouzalík Roman
Pila Luboš
Pila Luboš
Hrubeš Pavel
Kunc Tomáš, ing.
Pan ák Jaroslav
Solna Pavel
Hanzlík Vlastimil
Jane ek Roman
Skalický Daniel

Na P revírech
lenové MO Most lovili na 19 revírech, z toho na 11 ve vlastním ÚS a na 8 revírech
jiných ÚS.
Celkem ulovili
529 ks o hmotnosti 404,2 kg, z toho
Na vlastním revíru
66 ks o hmotnosti 19,1 kg a
Na cizích revírech vlastního ÚS 408 ks o hmotnosti 364,2 kg
A na revírech ostatních ÚS
55 ks o hmotnosti 10,4 kg
Pi
883 docházkách
Z toho lososovitých
Pstruh obecný
128 ks
43,40 kg
Pstruh duhový
241 ks
96,40 kg
Lipan podhorní
7 ks
2,20 kg
Na revíru 443002 ulovili rybá i MO Most celkem :
66 ks ryb o hmotnosti 19,10
kg
Z toho ulovili : Pstruh obecný 56 ks
Pstruh duhový 6 ks
Lipan podhorní 0 ks
Ostatní
4 ks
Na ostatních revírech RS, mimo 443002, ulovili celkem 463 ks ryb
385,10 kg
Záv rem mnoho p kných chvil u vody i úlovk v p íští sezon p eje všem
Ing. Urych, hospodá MO.
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Pr b h jara a léta,vliv zvýšených teplot - vodní kolo Patokryje
Úvodem n kolik slov k první
poloviny práv pr b hu uplývajícího
roku. Rok za al mírnou zimou, která
byla velmi krátká a jaro za alo
prakticky už v únoru. Další pr b h
byl
charakteristický
nízkými
vodními srážkami a rychlým
nástupem teplých dní. To vše se
negativn
promítlo do vodních
ekosystém , ryba v revíru se na zimu
prakticky neuložila, a rychlý nástup
teplých dní vyvolal na n kterých
ástech revíru významné oteplení
vody a bou livý rozvoj fytoplanktonu a zooplanktonu se zvýšeným nárokem na obsah
kyslíku. Nejvýznamn ji a nejd íve se projevila tato situace v Patokryjích a naposledy v
Bylanech 2. P i této p íležitosti musím vyzdvihnout aktivitu rybá – len naší MO – v
Patokryjích, kte í využili skute nost, že kolem rybníka protéká tok Srpina. Po vzájemné
dohod se pustili do práce a vyrobili vodní kolo na spodní vodu, pomocí kterého bylo
možno , s využitím energie vodního toku, erpat vodu do výše položeného rybníka.
Samoz ejm zhotovení a umíst ní vodního kola jsem kozultoval i s pracovníky POh, aby
nedošlo k nedorozumn ní.U pracovník POh jsem našel pochopení a tak díky úsilí
n kolika len naší MO, rybá z Patokryjí, a i podpo e starosty obce Patokryje se
poda ilo na poslední chvíli kompenzovat negativní vliv po así na rybníce v Patokryjích
dopln ním vody, by pomalým, ze Srpiny do rybníka. Na p iloženém snímku m žete
vid t první prototyp vodního kola v Patokryjích. Rád bych touto cestou pod koval za
úsilí a aktivitu t chto len naší MO. Bohužel, smutn dopadla situace na propadlin
Bylany 2, kde práv vlivem vysokých letních teplot, kdy voda v propadlin dosáhla
teploty až 33 ˚C, došlo prakticky k úplnému úhynu rybí obsádky – do kafilerie bylo
odvezeno 300 kg ryb, prakticky kapra a štiky. Za pomoc p i likvidaci této havarie bych
rád pod koval p. V. apkovi a p. V. Bambulovi, který také jako první havarii zjistil.
Ing. Urych Miloš

- 10 -

Jak vidíte zde je d kaz, že nepo ádek u vody d lají opravdu n kte í naši neukázn ní
lenové! Jedná se o vodu Ji etín 1.

D LEŽITÉ UPOZORN NÍ!
Od p íštího roku 2008 se zavádí v rybá ském ádu povinnost lovícího proškrtnout ádek
v úlovkovém listu se zapsaným datumem a revírem v p ípad , že v tento den nem l žádný
úlovek.
VZOR:
Datum Uloveno Podrevír
Druh
v revíru
1.10. 441 005
9
Kapr
2.10. 441 005
9

ks

kg
1

1,5

cm
48

Výbor MO
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Vážení sportovní p átelé!
Dovolte mi, abych Vám n kolika slovy
p edstavil lena RS MO Most z MS Litvínov
1, lena závodního družstva MO RS Most a
jednoho z nejlepších závodník v rybolovné
technice nejen naší místní organizace, ale i
územního svazu RS v Ústí nad Labem
v žákovské a juniorské kategorii za posledních
n kolik let..
Jedná se o Jana Weitze. Narodil se 18.dubna
1992 v rodin rybá . Otec, dlouholetý
funkcioná , vedoucí rybá ského kroužku od
roku 1978 a trenér našeho závodního družstva.
Bratr Miroslav vedoucí rybá ského kroužku MS Litvínov 1 a trenér závodního družstva B.
Sestra Lucie bývalá závodnice v lovu ryb udicí a rybolovné technice. V roce 1994 jsem ho
poprvé vzal na letní rybá ský tábor. V roce 2000 nastoupil oficiáln do rybá ského kroužku MS
Litvínov 1 a v roce 2002 se za al pln v novat rybolovné technice závodn . V roce 2004 se
závodním družstvem MO RS Most získal na územním kole „Zlatá udice“ 2.místo
v družstvech. V roce 2005 obhájil 2.místo v družstvech na územním kole a 1.místo v národním
kole „Zlatá udice“ a zárove získal mistra R v disciplín zát ž skish a tím i celkov 3.místo
v p tiboji.
V roce 2006 se zú astnil n kolika akcí a závod : Liga mládeže – 1.místo; Frýdlantský pohár –
2.místo; Slezský pohár – 12.místo; Jiho eský pohár – 8.místo; Moravsko-slezský pohár –
3.místo; Pražský pohár – 9.místo; Severo eský pohár – 1.místo; pohár mládeže – 1.místo; finále
ligy mládeže – 1.místo; územní kolo „Zlatá udice“- 1.místo; národní kolo „Zlatá udice“ –
3.místo a 1.místo v družstvech. Nejd ležit jší ale bylo mistr R – žáci ve ty ech
disciplínách a absolutní mistr R v p tiboji – žáci.
V letošním roce se m že pochlubit t mito výsledky: liga mládeže – 3.místo; Ústecký pohár –
1.místo; Memoriál Fr.Mrá ka – 1.místo; Jiho eský pohár – 3.místo; Slezský pohár – 5.místo;
pohár mládeže – 1.místo; Velká cena R – Evropský pohár – 1.místo; celkový vít z poháru R;
mistrovství R – 1.místo a to nejd ležit jší absolutní mistr Evropy 2007 (mistrovství sv ta
se v juniorské kategorii nepo ádá).
T mto úsp ch m ale p edchází t žký a asov náro ný trénink. Trvá to dlouho než tato práce
za ne dávat ovoce, jak závodníkovi, tak trenérovi, ale i samotné organizaci. Zde vidíte, že i
velké finan ní prost edky, které každoro n vynakládá naše MO RS Most na tuto innost
nejsou zbyte n vynaložené a jsou velmi pot ebné. Proto bychom i v budoucnu m li držet
ochranou ruku nad naší mládeží.Vždy ona je naše budoucnost, radost i starost. Proto Vás
žádám, nenechme ji zaniknout, jak z finan ních,tak jakýchkoliv d vod a st jte za ní!!! Zárove
mi dovolte,abych pod koval hlavn Vám všem len m výboru MO RS Most, trenér m,
sponzor m a všem, kdo se mládeži v nují a v neposlední ad hlavn všem závodník m naší
MO RS v Most .

WEITZ Petr

Trenér závodního družstva, len MS Litv.1
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