
 

Podklady pro ,,Lovosický dnešek“ 

 
MS Českého ryb. Svazu Lovosice má v současné době 566 dospělých, 19 mládež (juniorů) a 

68 dětí. MS patří pod MO Litoměřice, která finančně zajišťuje hospodářkou činnost 

(vysazování ryb do chovných i sportovních revírů), dále finančně zajišťuje činnost mládeže, 

čistoty vod, rybářské stráže a sportovní činnost. Rybáři využívají dvě chaty, jednu finančně 

zajišťuje MO Ltm(pojistné chaty, náklady na opravy a údržbu areálu), druhá mládeže je 

majetkem města. 

Činnost MS řídí 10-ti členný výbor, Rožec Stanislav předseda, Durček Jaroslav jednatel, 

Kadeřávek Jiří hospodář, Šulcová Ivana závodní činnost, Kučera Miroslav mládež, Brejcha 

Milan čistota vody, Hrebičík Jan rybářská stráž, Valenta Ladislav správce chat,Bušek Milan, 

Car Jiří členové. Výbor MS se schází 1x měsíčně a 1x za rok se koná výroční členská schůze. 

Na základě usnesení VČS je povinná MS (výbor) plnit jednotlivé úkoly. 

První akcí pro MS je uspořádat rybářský ples, ten se konal 10.2.2012 v kulturním středisku 

,,Lovoš“, organizačně dobře připraven(zajišťoval jednatel Durček), zde je třeba poděkovat 

sponzorům z řad podnikatelů a členů MS, kteří se na této akci podíleli. 

Další akcí je pořádání ,,Májových oslav“, dříve jsme pořádali tuto akci ve spolupráci 

s fotbalovým oddílem v areálu fotbalového stadionu. Od loňského roku pořádáme  ,,Májové 

oslav“ ve spolupráci s kulturním střediskem ,,Lovoš“, na Osmičce. Tato akce se bude konat 

1.5.2012, vystoupení country skupiny MaraCas, která již po 20-té vystoupí zde 

v Lovosicích(dříve se nazývala Katalog), moderátorem bude Tomáš Morávek (rádio Beet), 

dále soutěž dětí ve zpěvu, sportovní hry a soutěže pro mládež, které zajišťuje Dům dětí a 

mládeže Elko a vedoucí mládeže MS p.Kučera. Samozřejmě zveme všechny občany lovosicka 

na 20-tý ročník. Akci finančně zajišťuje MÚ Lovosice. 

Dalším úkolem pro MS je uspořádat noční závody ,,Lovosický úhoř“(závod který pořádáme 

více jak 25let).Závod se bude konat dne 9.6.2012 v našem rybářském areálu na ,,Osmičce“, 

propozice na tento závod budou včas zveřejněny(vývěstní skřínka, tisk, elektronicky). V 

loňském roce, kdy se závody konaly 4.6.2011, byla účast 59 závodníků z 15-ti MO. Z naší MO 

se zúčastnilo 27 závodníků. V samotném závodě se ulovili pouze čtyři úhoři(největší 66cm) 

p.Bříšťala Tomáš z MO Horní Podluží a stal se i celkovým vítězem s výsledkem 1050 bodů. 

Nejlepší z našich závodníků byl Michal Řepík na šestém místě se ziskem 90bodů. Další 

významnou sportovní akcí bude pořádání mistrovství České republiky v lovu ryb udicí. 

Organizace i účast Ivany Šulcové (několikanásobná mistryně ČR a i úspěšná reprezentantka). 

Závod se uskuteční ve dnech 13-15.7.2012 v Terezíně. Závody v lovu ryb udicí mužů, zde jsou 

na programu závody I a II. Ligy a krajský přebor jednotlivců. Závody mládeže, v měsíci 

květnu a červnu to jsou místní, okresní a krajská kola Zlaté udice, zde jsou soutěže 

v RT(rybolovná technika), v LRU, závodníci ještě musí prokázat teoretické znalosti. V rámci 

činnosti mládeže jsou ještě závody juniorů v LRU. Začátkem července se uskuteční letní 

soustředění mládežníků z Frýdlantu (RT a LRU) v našem rybářském areálu.. 

Z hospodářské a brigádnické činnosti naši MS se pochopitelně většina úkolů týká rybníka 

Opárno, areálu chat, zabezpečení a organizace sportovních a kulturních akcí, další činnost 

vyplývá z požadavků naší MO, nebo MÚ Lovosice. Brigádnickou a hospodářskou činnost 

zajišťují Jiří Kadeřávek a Ladislav Valenta . Rybník se napouští a osazuje v druhé polovině 

dubna, většinou pstruhem duhovým (10000ks) a sivenem (1000ks). Během léta se musí rybník 



čistit od řasy, kontrolovat přítok a odtok, rovněž je třeba udržovat břehy rybníka. Ke konci 

měsíce října se rybník vyloví a ryby se vysadí do sportovních revírů MO (Milešovký potok). 

Hospodářský výsledek bývá 600 až 1100ks. Dne 8. 4. 2012 byl vysazen pstruh duhový v počtu 

10000ks do Modly v prostoru Teplá a Vlastislav a 10000ks do Milešovského potoka. Po dvou 

letech se úseky vyloví el. Agregátem a jsou vysazeny do sportovních revírů. Co se týče řeky 

Labe tam se pravidelně zarybňuje v rámci krajského zarybňovacího plánu 

(kapr,amur,úhoř,štika,candát) a zarybňuje se i vlastní produkcí s chovných rybníků MO. 

Kvalitu vody chovných a sportovních revírů pravidelně sleduje a vyhodnocuje čistotář vody 

Milan Brejcha. O dodržování pravidel rybářského řádu se stará rybářská stráž, kterou řídí 

Jan Hrebičík. 

Čtenáře a členy naší MS bych chtěl upozornit na naše webové stránky  www.crs.litomerice.cz, 

kde je činnost naší MS včetně fotodokumentace. 

Závěrem bych chtěl poděkovat za dlouholetou spolupráci s MÚ Lovosice a věřím, že tomu 

bude i nadále. Já osobně jsem velmi rád, že jsem mohl informovat občany lovosicka o činnosti 

rybářského spolku, že nejsme jenom ti co chodí k vodě a loví ryby, ale jsme MS ČRS, která má 

aktivity v hospodářské, sportovní a kulturní činnosti, že je zájem pracovat a zkvalitňovat práci 

s mládeží. 

Peru zdar! Předseda MS ČRS Lovosice Rožec Stanislav 

http://www.crs.litomerice.cz/


 



 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

 

 
        

 


