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Přátelé rybáři – milovníci krásného rybářského sportu a rybářské zábavy. 

 
 
 
Rok se s rokem schází a já, jako předseda našeho spolku, mám výsostné právo, a zároveň i štěstí,  
Vás všechny pozdravit, zhodnotit uplynulé období a informovat Vás o dění našeho spolku. 
 
Každý rok je na svém konci sumarizován s téměř stejnými výkazy, hodnoceními, přáními a novými 
úkoly. Za spoustu let jsme si tento standard nastavili, držíme se stejného scénáře, který je v podstatě 
jen kosmeticky upravován a najednou je všechno jinak. 
 
Letošní rok byl zcela jiný, stejně jako je i letošní konec roku, pro každého z nás neprožitý způsobem, 
na který jsme byli dosud zvyklí. 
 
Všichni jsme se v počátku roku těšili na spoustu zážitků od vody, na setkání s kamarády při tradičních 
pravidelných a plánovaných závodech, setkáních na brigádách i osobních výletech k našim vodám. 
Těšili jsme se nejen na osobní kontakt se známými od vody, na vyprávění o tom, kdo co kde ulovil, 
jakého umístění, v jakém závodě se dočkal a koho přechytal. Těšili jsme se na zážitky z poznání 
nových revírů, kapitálních úlovků, odzkoušení si nového vybavení a případně pořízené techniky  
a na podobné zážitky, které se dají zažít pouze u vody. 
 
Bohužel se vše v počátku naší sezóny, a nakonec i po celý zbytek roku, událo v režii neviditelného,  
ale přesto velmi urputného virové protivníka, všem dnes již známého Covidu-19, který nám celou 
letošní sezónu významně poznamenal a nezapomenutelně znepříjemnil. 
 
Přestože jsme byli, s ohledem na epidemiologická opatření, nuceni zrušit téměř veškerou 
společenskou aktivitu našeho spolku, přesto se nám v průběhu roku podařilo uskutečnit rybářský 
závod „Sumec“, tradiční výroční členskou schůzi i dokončit a opětovně po prázdninách zahájit činnost 
rybářského kroužku. Mrzí nás, že nebylo možné zrealizovat plánované akce jako rybářský ples, 
tradiční rybářské závody na RMV Veselá, dětské rybářské závody, ani dlouholetou opakovanou jarní  
a podzimní náborovou akci dětí „Vodníka“, které se ročně zúčastní na 300 dětí základních škol. 
 
I přes epidemiologická opatření se přesto podařilo většině z Vás dostat se k naší Jizeře, na Písák, 
Zábrdku i Mohelku a doufám, že si každý z Vás odnesl domů spokojený a nikým nezkažený zážitek. 
K tomu, aby to tak mohlo být, jsme se všichni ve výboru organizace a všichni ostatní dobrovolníci, 
kteří nezištně výboru po celou dobu pomáhají, snažili Vám tyto zážitky umocnit i nadstandardním 
zajištěním lovných ryb. Všichni přátelé, kteří sledují web naší organizace, vědí, jak krásné štiky, 
candáti, kapři, líni, pstruzi a další druhy ryb do naší vody byly vysazeny. Věřím, že v našich vodách 
zůstanou co nejdéle a v dobré kondici, byť budou mít sem tam nějaký ten šrám v podobě roztržené 
tlamky. Zároveň jsem rád, že na našich vodách začala převládat technika „chyť a pusť“ s rozumnou 
mírou odneseného množství úlovků. Jsem rád, že většina z nás chodí k vodě si odpočinout a je mi líto 
všech, kteří chodí k vodě s převažujícím pocitem, že musí za každou cenu od vody odcházet s rybou. 
Přeji těmto členům, aby v příštím roce zažili krásné lovy s trofejními úlovky, které si od vody nesmějí 
odnést, a aby jim přesto zůstal v paměti pěkný zážitek na to, jaké to bylo krásné zdolávání, a jak tento 
úlovek svobodně odplouvá zpět do svého teritoria. 
 
Děkuji Všem členům rybářské stráže za jejich celoroční činnost a jejich nasazení, byť to mnohdy 
s námi ostatními členy nemají jednoduché. 
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Nemalou zásluhu, na skvěle fungujícím spolku, mají i všichni naši podporovatelé, sponzoři a mnozí      
z Vás, pro spolek nezištně pracujících, členů.  Za podporu spolku, ať už finanční nebo fyzicky 
odpracovanou,  skutečně upřímně děkuji Vám všem, kteří  jste se na ní podíleli.  
 
Osobně, i jako předseda spolku, se snažím poděkovat všem jmenovaným stejnou měrou.  
Přesto však musíte vědět, že našimi největšími podporovateli a partnery je Město Mnichovo Hradiště 
a ČRS, zs., Středočeský územní svaz, bez kterých by činnost našeho spolku v rozsahu, v jakém je 
provozována, nebyla možná. Opakovaně tímto děkuji celému vedení Města Mnichova Hradiště 
a celému vedení  ČRS, zs., Středočeského územního svazu. 
 
V příštím roce se Vám, milý přátelé rybáři, pokusíme opětovně zajistit nadstandardní podmínky 
rybolovu a všechny akce minulých sezón. Výbor je připraven veškeré aktivity obnovit a pracovat tak, 
abychom se vrátili k naší spolkové činnosti již bez omezení. Do doby, než tak budeme moci činit,  
Vás všechny prosím o rozumný přístup a respektování vydaných nařízení a pokynů, kterými se 
snažíme ochránit Vaše i naše zdraví. 
 
Sledujte náš stále aktualizovaný web: www.rybarimh.cz. 
 
K vyřízení členských povinností, zakoupení známek a povolenek je na webu odkaz na elektronickou 
formu vyřízení, abychom co nejvíce omezili osobní kontakt a chránili tak Vaše i naše zdraví. 
 
Věřím, že se všichni ve zdraví setkáme u vody a přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků,  
klidný konec roku a zejména pak hodně úspěchů v roce novém.  
 
 

 
S pozdravem „Petrův zdar“ Vás všechny zdraví Váš předseda Tomáš Nohynek, st. 

 
 
V Mnichově Hradišti 15.12.2020. 
 
 
 
 
 
 
….. a nakonec i informace pro Vás, kteří  jste v letošním roce sbírali pouze zážitky a rybu na Vánoce 
přece jen kupujete, bude opětovně probíhat prodej  kaprů a pstruhů ve dvoře u naší kanceláře  
v úterý 22.12. a středu 23.12. v době od 08.00 – 11.30 a 12.30-17.00 hodin dokud nedojdou ….. 
 
 


