
Události roku  2020 – zpráva jednatele 
 
Český rybářský svaz, z.s.  místní organizace Nekoř, to je od roku 2015 oficielní název 

nekořského rybářského spolku. Spolek  založený v roce 1884, v roce 1950 sloučený s 
Žambereckým rybářským spolkem, začal svoji samostatnou činnost opět v roce 1996. V době 
konání  minulé VČS měla MO  ČRS Nekoř  – 86  členů- dospělých 63, dorost 3,  mládež 20 – 
nyní máme 100 členů - dospělých 72, z toho 3 ženy,  dorost 3,  mládež 25.  Svoje členství  
přerušili nebo ukončili 2 dospělí a jeden student,  naopak členská základna se  rozšířila o 
dospělé i mládež.  

Výroční členskou schůzi  jsme stihli uspořádat  v 1. 2. 2020 ještě před coronavirovými 
omezeními, které nám v loňském i v roce letošním komplikovaly spolkovou činnost.  

29. ročník Memoriálu Jaromíra Plocka se konal za omezujících podmínek  v sobotu  6. 
června 2020  bylo 28 závodníky z vody vytaženo 48 ks ryb. Zvítězil Pavel Ryšavý z Ústí n. 
Orlicí -  13ks ryb  o délce 522 cm, druhý  Jiří Kubový  8 ks o délce 330,   třetí  Jiří Žerníček  4 
ks o délce 166 cm, čest našeho spolku na čtvrtém  místě hájil Tomáš Šroler  se 3 kapry o délce  
s 134 cm.  

Dvacet dětí závodilo v neděli 7. června, vítězství si vytáhl Jakub Frank s 2 duháky o 
délce 89 cm, před Šimonem Wágnerem  s rovněž 2 duháky o délce 84 cm a  Zdeňkem Krčkem 
s 47cm kaprem.  

Tradiční hojně navštěvovaný červnový rybářský táborák vlivem pandemie nahradil jen  
prodej  uzených kaprů u líhně. To jsme zopakovali   při srpnovém rybářské posezení a  ještě 
lednovém povánočním prodeji uzených  kaprů a pstruhů.      

Jako v minulých letech   jsme zejména v letních měsících snažili pravidelně nabízet 
prodej pstruhů.   A konal se i tradiční prodej vánočních ryb.  

Za činnost spolku je zodpovědný 9 členný výbor,  
Výbor se  v uplynulém roce scházel dle potřeb a možností  pandemické situace….  
 
Ing. J. Pomikálek, jednatel 
 
 
 
 
 


