
Zhodnocení uplynulého roku předsedou 

 

Vážení přátelé Petrova cechu, 

čas neúprosně pádí a máme zde listopad. Pravidelné podzimní výlovy rybníků se pomalinku chýlí ke 

konci a na dveře nám začíná klepat paní Zima.  Dovolte mi jménem Českého rybářského svazu,z.s. 

místní organizace Bohutín zhodnotit uplynulý rok. 

Letošní rok hodnotím jako velice úspěšný, členská základna se rozrostla na téměř 500 členů, kterým 

bych chtěl touto cestou poděkovat za důvěru, kterou vložili do naší organizace. Již druhým rokem 

provozujeme dva dětské rybářské kroužky, jeden v obci Bohutín a druhý v obci Pičín. V současné 

době navštěvuje rybářské kroužky přes 35 malých rybářů, z toho přes 20 rybářů navštěvuje 

Bohutínský kroužek, který má momentálně kapacitu zcela naplněnou.  

Velice si vážím všech, kteří s dětmi pracují, věnují jim svůj volný čas a předávají jím vlastní zkušenosti.  

Za vedení MO mohu dodat, že se snažíme dělat maximum pro to, aby rybaření děti co nejvíce bavilo a 

v neposlední řadě je vedlo ke kladnému vztahu k přírodě. Během letošního roku jsme pro malé 

rybáře a rybářky uspořádali 2 dětské rybářské závody, které se velice vydařily.  

Pro veřejnost jsme připravili 1 ročník rybářské akce s názvem "Bohutínské pstruhobraní", která se k 

našemu potěšení setkala s velmi kladným ohlasem.  Proto se chystáme začátkem příštího roku 

uspořádat další ročník.  

 V letošním roce se děti z Bohutínského rybářského kroužku zúčastnily exkurze na sádkách v Plzni, 

kterou spojily s návštěvou Plzeňské zoologické zahrady. Na závěr školního roku strávily děti 

prodloužený víkend s rybolovem v Újezdu u Plánice. 

Zde bych chtěl vyjádřit upřímné poděkování rodině Mauleových a Lumíru Mazánkovi staršímu, kteří 

se dětem maximálně věnují. Zvláštní poděkování si právem zaslouží vedoucí mládeže Věra Mauleová, 

která je bezpochyby "hnacím motorem" Bohutínského kroužku, který má v širokém okolí vynikající 

recenze. 

 Pro děti se neustále vymýšlejí různé akce, soutěže, zajímavé odborné přednášky, exkurze a výlety. 

Velký dík patří i všem našim sponzorům, kteří nás podporují. 

Další významnou událostí pro naší MO bylo získání minigrantu od společnosti Veolia v hodnotě 36 

000,- Kč ,který byl využit na rozvoj a zkvalitnění výuky dětských rybářských kroužků. Za tyto finanční 

prostředky bylo pořízeno projekční plátno, dataprojektor a kostra ryby. 

 V nejbližší době připravujeme příjemnou novinku pro všechny naše členy, na kterou se můžete těšit 

již začátkem příštího roku. Zatím o podrobnostech nebudu psát....Pojali jsme to jako Vánoční 

překvapení. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegům za odvedenou práci, děkuji i celému zastupitelstvu a 

panu starostovi obce Bohutín za celoroční podporu naší organizace. Všem, kteří dočetli mé 

zhodnocení až sem, bych chtěl popřát krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a pohodový 

vstup do roku 2023. 
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