
Vážení členové ČRS,MO Tovačov, rybáři a rybářky, kolegové, 

Dnešní pohnutá doba nás dostává do situací, na které se všichni teprve učíme reagovat. A snažíme se je 

nějakým způsobem a s různým úspěchem i zvládat, či alespoň kompenzovat.  

S dovolením tedy několik řádků, a to z  části jako sdělení a informace od předsedy naší MO k současné situaci, a 

zčásti i reakce trošku osobní či občanská.  

Naše kancelář ČRS z.s., MO Tovačov je uzavřena. Úřední hodiny a styk s veřejností jsou přerušeny.  Činnost 

spolku je paralyzována. Nevydávají se povolenky, neproběhly zkoušky nových členů, v dubnu nebudou 

výborová ani členská schůze. Či porada členů RS. Vše v souladu s mimořádnými opatřeními. Drtivá většina 

místních organizací z celého ČRS aplikovala totožná či velmi obdobná opatření. 

Když jsme v půli března tato opatření museli zavést, všichni jsme tehdy věřili, že se jedná jen o dva či tři týdny, 

které nás i Vás nijak zásadně neomezí, a že to vše celkem hladce zvládneme. 

 Vývojem situace očekávatelné věci a postupy se však dnes staly skutečností. 

 Mimořádná opatření související s koronavirem se prodlužují, a k 1. dubnu neskončí. 

Je bohužel evidentní a kapacitami avizované, že nás všechny to nejhorší z pandemie způsobené SARS CoV-2 

teprve čeká. A tedy že ani současné prodloužení, platné nyní do 11. dubna, nebude prodloužení poslední. 

V mediích uváděný horizont konec dubna považuji taktéž za mírný či nutný optimismus. 

Vládní a ministerská nařízení a opatření se tedy prodlužují, a mění co do obsahu. Něco se zpřísňuje, něco 

rozvolňuje. Je celkem těžké se orientovat.  

Mimořádné opatření týkající se omezení volného pohybu naleznete ZDE a výklad MZe z 16.3. 2020 k tomuto 

opatření ve vztahu k výkonu rybářského práva ZDE. Z uvedeného a dosud platného tedy vyplývá, že při dodržení 

všech dalších podmínek dle legislativců na ryby chodit můžete. A to i ti z Vás, kterým v období od 1. března 

2020 či později propadla platnost Rybářského lístku. Více info  ZDE. I tito rybáři si tak mohou, i s propadlým RL, 

vyřídit letošní povolenku.  

A tím jsme u velkého problému nejen naší MO.  

Protože se mimořádná opatření prodlužují, fyzický prodej z naší kanceláře není i nadále možný. Denně takto 

odmítáme desítky volajících žadatelů, kdy někteří z Vás umí být i velmi důrazní až nepříjemní. 

Stejně jako většina dalších MO neumíme, nemáme vyzkoušeno, natrénováno a zažito provádění 

bezhotovostních úhrad členského plnění, bezkontaktní komunikaci a korespondenci s žadateli o povolenky.  

Dlouhá léta jsme preferovali osobní kontakt a popovídání si s Vámi.  Nyní nelze. 

 Zahajujeme tedy v testačním režimu bezkontaktní prodej povolenek a dalších členských náležitostí. Prosím 

kontaktujte Miloše Otáhala na obvyklém čísle, a domlouvejte se s ním. A prosím, buďte vstřícní a shovívaví, 

naučíme se to, a vyladíme k plné spokojenosti. Těch několik MO, které už dříve přešly na bezhotovostní platby a 

kontakty, si systém po odladění docela chválí. Nyní jej museli ještě malinko přizpůsobit na covid, a jako jediní 

v současné situaci členům prodávají. Podrobnosti k bezhotovostním platbám a bezkontaktní administraci 

zveřejníme, za provozu, jakmile bude něco málo odzkoušeno. Sledujte tedy naše www. stránky a vývěsky. 

A na závěr ještě několik řádek, už ani ne tak od předsedy, ale od rybáře, občana či veterináře, který si 30 let 

odborné praxe aplikuje na současné dění: 

Jen málokoho snad může nechat současná situace s koronavirem chladným a nevšímavým. 



Domnívám se, že většina z Vás nějakým způsobem sleduje vývin situace nejen v ČR, ale i ve světě. Takže 

aktuální počty nakažených či zemřelých zde přepisovat nemusím. Ani prognózy, kolik lidí dál onemocní, zemře, 

a kdy že by mohla či měla nákaza kulminovat a pak se začít zmírňovat. Už teď zveřejňovaná čísla o počtu 

nakažených a zemřelých, zejména v Itálii, Španělsku či USA jsou alarmující. U nás v ČR se snad zodpovědným 

zatím daří zploštit onu křivku nákazy, je to nezbytné pro udržení dostatečné kapacity zdravotnických zařízení, 

personálu a medicínské techniky. Ale bude to zřejmě vykoupeno za cenu prodloužení celé epidemie.  

Vyzývám Vás tedy k občanské zodpovědnosti a solidárnosti, a rybářské trpělivosti. 

Zvažte a uvědomte si, kolik už onemocnělo našich zdravotníků, ošetřovatelů, hasičů, policistů..... A jak tito lidé 

jedou na doraz, v maximálním nasazení, s minimem spánku, bez volna či dovolené, leckdy až do totálního 

fyzického a psychického vyčerpání či zhroucení. A první na virus už i umírají.  

Maminky pak složitě řeší, jak zabavit své doma už znuděné děti, kam je vzít alespoň na chvíli ven, na procházku, 

na kolo, do přírody? K rybníku či řece? Leckde plné rybářů?  A někdy i tak „upravených“, že opravdu mohou být 

bez roušek, neb se jich i ten COVID bojí, on totiž alkohol nesnáší, desinfekce jsou na tom postavené, to přeci 

všichni víme z medií……. Nevymýšlím si, děje se to, a jak toto vše logicky může vnímat nerybářská veřejnost?!  

Někdo další pak „jen“ šije roušky, někdo hlídá cizí děti či roznáší nákupy seniorům. My jsme ale rybáři, šít a 

hlídat neumíme, a volno či nařízenou karanténu navíc rádi použijeme, no na co jiného, než výpravu na ryby…. 

Rozumím  i tomu, že pro někoho je rybařina „jen“ koníček a relaxace, pro někoho až způsob života.  

Prosím Vás, přátelé, kamarádi rybářští, buďte maximálně zodpovědní, řádně a pečlivě zvažte, zda vycházku 

k vodě volíte ve správném režimu, na správný, liduprázdný revír, v bezprostřední blízkosti svého bydliště, zda 

takto dodržíte veškerá další nařízení a opatření, a hlavně, zda to PRO UDRŽENÍ SVÉHO FYZICKÉHO A 

DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ OPRAVDU A NEZBYTNĚ POTŘEBUJETE.  Naše rybáře seniory pak zvlášť prosím, Vy teď na 

ryby vůbec nechoďte, a ani o tom nepřemýšlejte, rád si s Vámi pokecám u vody, snad někdy na dravcích…. 

Ano, v okrese Přerov, na Tovačovsku či Kojetínsku je nákazová situace zatím ještě celkem příznivá. My ale 

máme členy téměř z celé republiky, a bude třeba zúřadovat ještě asi 600-700 povolenek. Zohledněte své zdraví 

či onemocnění, karanténu jak preventivní, tak kvůli kontaktu či soužití s nakaženými, nákazovou situaci v místě 

Vašeho bydliště či práce. Buďte maximálně ohleduplní. Nepožadujte po nás osobní kontakt či expresní vyřízení 

Vašich požadavků. Pokud nám někdo nezodpovědný, nebo jen nedočkavý nakazí či pošle do karantény našeho 

výdejce Miloše Otáhala, tak opravdu nevíme, jak bychom situaci a kontinuitu výdeje na MO Tovačov řešili.  

Možná právě tato doba je dobou, kdy můžeme náš spolek rybářský očistit a zbavit parazitů a škůdců. Jsou mezi 

námi. Teď budou možná líp vidět. Je to jen pár lidí, kvůli kterým se však obecně zpřísňují rybářská pravidla pro 

všechny ostatní, slušné a poctivé rybáře. Držme, zvyšujme a budujme společenský kredit našeho spolku!!.  

Všem těmto slušným a trpělivým rybářům připomínám jeden z dříve zveřejněných odkazů v této roletce 

„aktuality“ a to info z Rady o odložení termínu povinné úhrady členství. A to až do doby po opatřeních, tedy 

zatím na neurčito. Většina z Vás je už dlouhé roky zvyklá si při povinném placení členství, což bylo vždy do 

konce dubna, a při jedné cestě na naši MO brát i povolenku. Kdo opravdu nemusíte, nespěchejte, sečkejte, 

Vaše členství i povolenky rádi vyřídíme, až společně přepereme COVID. 

Vážení kolegové, děkuji všem, kteří jste dočetli tento nakonec delší text až do konce, a obzvláště těm, kteří se 

nad ním i trošku zamysleli. 

Všem vám přeji v této nelehké době pevné zdraví, duševní i fyzické, a dostatek osobní odvahy a odhodlání při 

dodržování smysluplných nařízení. 

V Kojetíně 31. března 2020                                  MVDr. Marek Odložilík, předseda ČRS, z.s., MO Tovačov  



 

 

 

 

 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-

180234/#Omezeni_volneho_pohybu 

-portál Ministerstva zemědělství  a stanovisko k výkonu rybářského práva: 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vykon-prava-myslivosti-

rybarskeho-

prava.html?fbclid=IwAR0k_OdhRjTP0_oJA1AHUuu0dBF8e84jveHGzr1_JVRi3zKmAn_mlxn0LAs 
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