
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn
Boženy Němcové 34, 34601 Horšovský Týn

Zápis
z členské schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace

Horšovský Týn konané dne 20. 3. 2022 v Kině Horšovský Týn

Program: viz připojená pozvánka

Účast: viz připojená prezenční listina

1. Jednání členské schůze zahájil místopředseda MO ČRS p. Mgr. Pavel Turner. 

Členové MO ČRS Horšovský Týn byli přítomni na členské schůzi v počtu 40 členů (což 
je 28%), 16 členů omluveno z celkového počtu 144 dospělých členů, což členská schůze 
MO není schopna usnášet se a její průběh byl odložen na 15 min.

2. Po 15 min. v 9.20 hod. místopředseda MO ČRS p. Mgr. Pavel Turner oficiálně zahájil jednání
členské schůze. Přivítal hosty, starostu MěÚ Horšovský Týn p. Ing. J. Holečka a zástupce
Západočeského územního svazu p. Ing. V. Sochora. Přednesl program schůze, který byl 
jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen místopředseda MO p. Mgr. Pavel 
Turner. 

3. Zvolena byla návrhová komise ve složení:
Mgr. Turner Pavel, Hrach Václav st., Jandík Josef
- pro hlasovalo 36 členů
- proti hlasovalo - 0
- zdrželi se - 4 členi

4. Zvolena byla mandátová komise ve složení:
Bc. Praštil Ivan, Kadlec Petr, Kaufner Zdeněk
- pro hlasovalo - 37 členů
- proti hlasovalo - 0
- zdrželi se - 3 členi

5. Zvolena byla volební komise ve složení:
Cihlář Pavel, Secký Miroslav, Herian Jiří
- pro hlasovalo - 37 členů
- proti hlasovalo - 0
- zdrželi se - 3 členi

6. Místopředseda MO Mgr. Pavel Turner přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední 
členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu

7. Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce a návrh rozpočtu na příští rok přednesl 
místopředseda organizace Mgr. Pavel Turner. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

8. Zprávu hospodáře MO ČRS přednesl hlavní hospodář MO Václav Hrach st.. Zpráva je 
součástí tohoto zápisu.

9. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda Pavel Cihlář. Zpráva je součástí 
tohoto zápisu.
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10. Členská schůze schválila:
- Usnesení výboru MO ČRS Horšovský Týn ke schválení návrhů rozpočtů na rok 2020 

a 2021,
- návrh rozpočtu na rok 2022

Členská schůze hlasovala pro 40 členů

11. Čestné uznání MO ČRS Horšovský Týn za záslužnou a obětavou práci v rybářství 
obdrželi:  
Cihlář Pavel
Kaufner Zdeněk
Kadlec Petr
Zedník Martin
Křivka Václav
Kracík Michal
Bc. Praštil Ivan

12. V diskuzi přednesli své připomínky a náměty hosté a tito členové: 

 Ing. Josef Holeček, starosta MěÚ Horšovský Týn – přivítal přítomné rybáře a poděkoval za
pozvání i v takové době, jako je teď, v současné době se covidové opatření postupně 
rozvolnily. Mrzí mě nízký počet členů MO na účasti VČS, rybářskou činnost vykonáváte 
dobrovolně, nikdo vás do toho nenutí, neznám vaše pravidla, ale jednou ze základních 
povinností a právo je zúčastnit se VČS, kde se hlasuje rozpočet, uzávěrky a plány práce. 
Dále mě mrzí velmi nízký počet přítomných nových členů, přítomni byli jen dva z cca 
třiceti. Asi tím, že je nová doba, elektronická, facebooková a že ty koníčky už neděláme. 
Každým rokem dáváme do rozpočtu peníze na podporu sportovních, kulturních i 
společenských organizací, mezi které patříte a podporujeme i práci s mládeží a k tomu 
vám patří veliký dík.

 Ing. Václav Sochor, zástupce Západočeského územního svazu – dobrý den, letošní rok je 
rok volební a proto zástupci ZÚS navštěvují schůze a jsem rád, že jsem se sem dostal. 
Chtěl bych reagovat na zprávu vašeho hospodáře, byla poměrně kritická, dělám 
hospodáře v Přešticích, takže se potýkáme se stejnými problémy, že lidi na brigády 
nechodí, dělá to jen pár stejných lidí, které nemůžeme ani pořádně ocenit, mají ze ten rok 
hodin hromadu. Kdybychom měli zaplatit tak, jak se to má zaplatit, při současných 
cenách, tak asi naše hospodářské výsledky by nám to neumožňovaly. K nasazování kapra 
chci jen říci, že se tady hospodář zmínil, že se nasazuje 80 dkg místo 60 dkg, bylo to 
hlavně z důvodu náletů kormorána, kterou tu 60 dkg násadu bez problému sežere. Proto 
se přikročilo k tomu, že se začala vysazovat větší ryba. To co si tady vychováte a nasadíte
do revíru, to dostanete uhrazeno od ZÚS, bohužel se někdy nevychová tolik násady, že 
musíme brát i od jiných organizací, protože ty naše rybníky na vysazovací plán nestačí. 
Dále p. Sochor uvedl, že letošní rok je rokem volebním a na koncích jednotlivých schůzí 
se volí nové výbory a dozorčí komise. V květnu bude konference kraje, kde se bude volit 
také nový výbor ÚS a DK ÚS, v září bude sněm, kde se bude volit nová rada ČRS a nový
předseda ČRS. V covidové době od roku 2019 nabylo mnoho nových členů, v současné 
době máme nejvíc členů, 258.729 členů v 69 MO. Dále p. Sochor podal zprávu o 
statistických údajích celého rybářského svazu a našeho ZÚS. Připravuje se nový rybářský
informační systém RIS, místo stávajícího IS Lipan a budou ho využívat všechny územní 
svazy včetně Jihomoravského svazu, který je samostatný. Uvedl nejdůležitější schválené 
změny Stanov ČRS – úpravu procesu kárného řízení, hostování v místní organizaci. Dále 
doporučuje přečíst si nové dodatky k rybářskému řádu – máme tam výjimku (pouze pro 
plzeňský kraj) pro lov mníka jednovousého a jelce jesena, byly celoročně chráněni jiným 
zákonem. Co se týká predátorů, ti nám způsobují velké ztráty, problémy při získávání 
náhrad od krajského úřadu z důvodu prokazatelnosti ztrát. Z mé strany všechno. Děkuju.
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 Pavel Traxmandl, člen MO – chci se zeptat, když jste mluvili o těch škůdcích, ale vy
jste se nezabíral, že tu máme pytláky, kteří jsou všude a co s tím teda. Já osobně jsem 
se setkal, že jsem přišel k vodě a poznal jsem, že tam jsou nataženy pytlačky. 
Konkrétně jsem jeden večer šel na úhoře a na druhé straně řeky tam pendlovali 
Ukrajici se sítěmi. Chodí tam nejen Vietnamci, ale i Bulhaři bez základního vybavení, 
vůbec nic. Já jsem seděl samozřejmě na druhé straně, ale byli tam rybáři, který je tam 
viděli, ale nikdo si to nedovolí. To se stalo dokonce i na Podhájí, je zakázáno jezdit 
nahoru s auty a na tý špici hraje muzika nahlas, otravuje to ostatní rybáře, jezdí auta 
sem a tam, úlovky tahají a nikdo to nedozoruje. Jo tedy před dvěma roky, protože já 
jsem ještě působil ve Stodě. To jsem se setkal na Úhlavě, tady jsem se setkal a i na 
přehradách. Mluví se o škůdcích přírodních, ale tady nikdo nemluví o tom, co se bude 
dít s těma pytlákama. My tady máme jednoho RS a který na to nestačí. Je pravda, že 
tady je nás málo, ale nic se neděje. Podpora od policie, já nevím. Rybáři na Podhájí 
nerespektují zásady, tak co si mám o tom myslet. 

 Ing. Václav Sochor – existuje profesionální rybářská stráž, v naší organizaci je 
několik členů RS, jak fungují je druhá otázka. Někdo opravdu chodí poctivě, někdo 
z důvodu zaměstnání nemá čas. Dneska, pokud se chodí na kontroly a zvláště ve 
vašich případech, tak musí aspoň dva, sám nemá šanci. Je možnost zavolat Policii ČR,
když ji zavoláte, tak oni přijedou.

 Pavel Traxmadl – před dvěma rokama jsem byl na Podhájí a chodili tam dva z RS a 
místo aby se zajímali o protějšek, na který byli upozorněni, tak tam staršího rybáře 
napadali tím, že si tam neuklidil, přitom v té vodě ten kanistr je tam už léta, co už tam 
chodím, tak vím, že je tam utopený. Místo, aby tam šli, tak šli pryč. 

 Ing. Václav Sochor – tak je potřeba zavolat na územní svaz, a říci jim, že tady byli 
dva z RS na kontrole a že nesouhlasíte s jejich prací.

 Mgr. Pavel Turner – jediná možnost, jak na to reagovat je, oznamovat to Policii ČR, 
pokud máte kontakt na rybářskou stráž, oznamovat to rybářské stráži a samozřejmě 
pokud nejste spokojeni s tím, jak RS vykonává svoji činnost, jak říká pan Sochor, tak 
podat zprávu na územní svaz k čemu prostě došlo, jak popisujete. Určitě někdo 
zodpovědný by to projednal s tou RS, aby se to nedělo. Je to těžší, když je tam ta RS 
sama, ve dvojici a na druhé straně, jak říkáte, sedí skupina podnapilých cizinců, ale 
řešit to tak, že se o tom budeme bavit po nějaké době, tak to určitě nevyřešíme. Volat 
Policii ČR hned, protože později to nevyřešíme. Úcta těchto lidí k zákonu není žádná.

 Jiří Herian, člen DK – chci se jenom zeptat, neuvažuje se o tom udělat jiný systém 
brigád, čtyři hodiny odpracovat v každém případě a zbytek si může koupit. Berte to 
jako námět.

 Mgr. Pavel Turner – děkujeme za námět.
 Pavel Cihlář, předseda DK – já bych měl jednu věc ohledně místního revíru. Jak 

všichni víte, je tam jedno pravidlo, když přijde nový člen, udělá zkoušky, tak na RMV
nesmí jeden rok rybařit. To platí i pro nově příchozí. Jedná se o věc, kdy nový člen 
udělá zkoušky, rok si odsedí jako nováčkovou daň a pak může chytat. Potom nastane 
situace, že se odstěhuje nebo z jiného důvodu přestoupí do jiné organizace, a když se 
vrátí zpátky, tak si musí opět roční tu daň odsedět. Říkám to proto, protože máme 
nového člena, který bude vlastně bydlet na Horním Valdorfu a přišel za mnou, že by 
měl zájem se starat o rybníky na Valdorfu, o cesty, sekání trávy, řezání stromů do 
vody spadlých od bobra. Je to jeden z mála, který má zájem, tak jsem mu řekl ano, 
můžeš se o to starat, ale chytat tam nebudeš jeden rok. Jeho reakce byla, že nám na to 
prdí. Tak, jestli toto pravidlo by se mohlo změnit, pro ty lidi, kteří přijdou nový, OK to
beru, ale pro ty, co se vrátí zpět, bych to zrušil. 

 Václav Hrach st. – nemáš pravdu, protože nový člen, který projde školením u MO, 
chytá na RMV od začátku, nemá žádný zákaz. Který přechází z jiné organizace, tak 
má rok zákaz. 

 Jiří Herian - proč je tam to pravilo, jaký je to důvod, ten první, proč je to tam.
 Mgr. Pavel Turner – je to proto, aby byli nějakým způsobem ochráněni ti stávající 

členové. 
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 Václav Hrach st.- udělaly se tam nějaká pravidla, ty se už několikrát změnily, 
opravdu to nemá smysl, aby tam ty pravidla nějaká byly. Bude to jako ostatní revír. 

 Václav Hrach ml., člen MO – já tomu teda nerozumím, být náš člen, nic neudělal a 
teď nám vyhrožuje, že tam nebude nic dělat. Proč to měnit kvůli jednomu. Já být 
novým členem, tak dodržuji pravidla, která tam jsou. Nejdřív musím něco dokázat, 
udělat a pak můžu něco chtít. Může chytat na řece, to se přestěhoval na Valdorf, aby 
tam mohl chytat ryby? Ten revír místního významu byl zřízen za odměnu členům naší 
MO, protože každá organizace na to nemá nebo ho nechtěla.

 Mgr. Pavel Turner – na základě návrhu pana Pavla Cihláře, vyzývám členskou 
schůzi, aby vyjádřila svoje stanovisko k tomu, a volba bude znít takto: „Zda členská 
souhlasí se zrušením toho pravidla při přestupu z jiné MO do naší MO, aby první 
rok nebylo omezení chytání na RMV Zeťák.“  Takže kdo je pro, aby bylo toto 
pravidlo zrušeno, ať zvedne ruku. Pro zrušení hlasuje 7 členů, proti je 27 členů a 
zdrželi se hlasování 6 členů. Takže pravidlo zůstává v platnosti.

 Matěj Kmetík, člen MO – jenom ty brigády aby byly trošku víc zveřejněny, protože 
já nevím o tom, že by nějaká byla.

 Bc. Ivan Praštil, jednatel MO – pokud je brigáda většího rozsahu, tak pozvánky 
posíláme prostřednictvím mailem (pokud mám od člena mail), vyvěšením 
v informační schránce a na portálu naší MO. Letos byla jedna brigáda, kdy jsem 
odesílal pozvánky a nepřišel nikdo, kromě dvou členů. Dále jsou pozvánky dávány 
pouze do informační skříně a na naše internetové stránky, popřípadě osobně obvolám 
členy, kteří mají zájem o brigády. Pokud máte zájem o brigádu, zavolejte mě nebo 
hospodáři a nějaká se najde. Je to na vás, je to vaše povinnost si to hlídat. 

 Václav Hrach ml. – většinou se jedná o běžné údržby, jedu okolo rybníka a vidím, že 
je tam tráva, chtělo by to posekat, zavolat někomu. To je stejný, jako když jsme tam 
navezli hnůj na Novou Ves a ještě si musíme udělat čas ho tam naházet, nebo si ho 
rozeberou zahrádkáři. A to nemůžeme každému říkat a volat, zda má odpoledne čas a 
on jde, nahází ho tam a má tři hodiny brigád. A takhle to funguje. Nemůžeme 
každému říkat, hele v pět odpoledne se bude dělat to a to, na to prostě nejsou síly. 

 Zdeněk Kaufner, člen výboru MO – bylo by dobrý, kdo má zájem o brigády, aby 
nám dali tel. čísla a my, v případě potřeby jim zavoláme.

 Mgr. Pavel Turner - pokud má sám někdo pocit, že by mohl něco udělat, tak aktivitě 
se meze nekladou, naše kontakty členů výborů, hospodářů jsou na internetových 
stránkách naší MO, neváhejte, zavolejte.

13. Volba delegáta na územní konferenci ČRS – místopředseda MO Mgr. Pavel Turner 
předložil návrh výboru na delegáta na územní konferenci – navržen byl předseda MO 
Horšovský Týn, který bude zvolen na nejbližší výborové schůzi ze středu nově zvoleného
výboru. 
Pro hlasovalo 40 členů, proti 0, zdržel se 0  

14. Volba výboru a dozorčí komise MO Horšovský Týn na další čtvrtletní období. 
Slovo dostal předseda volební komise Pavel Cihlář. 
Rok 2022 je opět volebním rokem, proto musí proběhnout volby do výboru a dozorčí 
komise pro další čtvrtletní období 2022 - 2026.

Do výboru kandidují tito členové:
Ing. Stanislav Pek
Mgr. Pavel Turner
Bc. Ivan Praštil
Václav Hrach st.
Petr Kadlec
Zdeněk Kaufner

Do dozorčí komise kandidují tito členové:
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Pavel Cihlář
Jiří Herian
Miroslav Secký

Kandidující členové do výboru a kandidující členové DK kandidují jako jeden celek. 

Předseda volební komise navrhl způsob hlasování - veřejným hlasováním:
- pro hlasovalo - 40 členů
- proti hlasovalo - 0
- zdrželi se - 0

Volby do výboru 2022 – 2026 proběhlo veřejným hlasováním s tímto výsledkem:
- pro hlasovalo - 35 členů
- proti hlasovalo - 0
- zdrželi se - 5 členů

Volby do dozorčí komise 2022 – 2026 proběhlo veřejným hlasováním s tímto výsledkem:
- pro hlasovalo - 37 členů
- proti hlasovalo - 0
- zdrželi se - 3 členi

Nově zvolený výbor a dozorčí komise si na nejbližším jednání zvolí své předsedy a další 
funkce a výbor schválí jednotlivé funkcionáře. O těchto výsledcích bude informace 
vyhlášena v informační skříňce a na internetových stránkách naší MO.

 

15. Předseda návrhové komise Mgr. Pavel Turner přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo 
usnesení přijato. Pro hlasovalo 40 členů. Usnesení je součástí tohoto zápisu.

16. Místopředseda MO ČRS Mgr. Pavel Turner na závěr poděkoval za účast na VČS, za 
příspěvky, diskuzi a popřál bohaté úlovky v dalších letech.

 
V Horšovském Týně 20. 3. 2022

Ing. Stanislav Pek: předseda MO
Bc. Praštil Ivan: jednatel MO

Zapsal: Praštil Ivan
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