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ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO  
ZA ROK 2012 

 
Předložená na VČS  MO ČRS Stříbro konané dne 23. 3. 2013. 

 

1. Plnění usnesení z VČS 2012 

Usnesení bylo plněno průběžně po celý rok. Bod o získávání vodních ploch je plněn. 
Pravomocným rozhodnutím soudu ve sporu o vlastnictví sádek Vatina ve prospěch MOČRS 
Stříbro je vyřešeno mnohaleté úsilí výboru o možnost tyto sádky využívat. Po letech, kdy 
nemohla být prováděna údržba areálu, bude nutno vynaložit velké úsilí a finanční prostředky 
na jeho obnovení. Výbor mo se nyní snaží jednat o nájmu travního porostu okolo sádek, který 
je stále ve vlastnictví pana Plzáka. 

V loňském roce byly Pozemkovým úřadem zahájeny pozemkové úpravy v katastrálních 
územích Řešín a Kladruby. V KÚ Řešín vedeme jednání o získání hrází rybníků Lámanický a 
Pstruží. Samotné rybníky jsou v našem vlastnictví již delší dobu. V kú Kladruby jde 
především o příjezdovou cestu k rybníku Višňovka, který je již v našem vlastnictví. 

Stále také probíhá privatizace pozemků v prostoru Vatina a privatizační projekt stodoly. Tato 
jednání byla zdržena slučováním Pozemkového fondu a Pozemkového úřadu a stěhováním 
některých pracovníků těchto úřadů do Plzně. 

Byla uzavřena smlouva s obcí Kladruby o používání rybníčku na Pozorce k výcviku lovu ryb 
pro kladrubský rybářský kroužek. 

Úterský rybník byl převeden do vlastnictví obce Úterý. Pokračování tohoto revíru Úterský 
potok 4 není jisté. 

Dále budeme hájit naše zájmy. 

V roce 2012 bylo organizací dále provedeno: 

Nákup plastových beden na novou káru a instalace provzdušňovacího zařízení pro převoz ryb. 
Toto zařízení bylo úspěšně používáno. 

Externí firmou byla provedena úprava sjezdu do zahrady s novými vraty a dlažbou. Proběhla 
odborná oprava vyhořelého rozvodu elektřiny způsobeného zkratem v sádkách Kladruby. 

Probíhaly drobné údržbářské práce a úklid na vojenských rybnících a stodole a opravy a 
údržba vozidel MO. 

V loňském roce proběhla další část odstřelu kormorána a volavky. 
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Brigádnická činnost: 

Zájemci o pracovní výkon brigád budou využiti dle potřeb organizace, zejména při výlovech 
chovných rybníků. Tito rybáři se mohou hlásit u pana Huleše a pana Pendla. 

 

2. Členská základna a správní činnost 

Naše MO měla k 31. 12. 2012 celkem 529 členů, z toho 30 žen, 34 dětí a 11 mladých rybářů.  

V roce 2012 bylo naší MO vydáno:  

Povolenky roční  Územní –MP Územní - P Celosvazové-MP 
Dospělí 322 34 24 
Mládež / Děti 31/30 0 0 
 
 
Fond SHR - 2012      
      
vyúčtování ZÚS ČRS Plzeň 174500,00  k 31.12.2012  
do pokladny vybráno 98000,00  196 členů hradilo SHR  
MO Stříbro uhradila za členy 76500,00  153 členů zdarma SHR  
      
Druhy povolenek osvobozených od fondu SHR    
Povolenky MP+P (1000,-) 124 ks     
Povolenky ZTP (500,-) 26 ks     
Povolenky celosv.MP (1950,-) 3 ks     
Celkem 153 ks     
      
Počet členů MO Stříbro osvobozených od úhrady SHR pro rok 2012  
ženy 19 členů 9500,00    
důchodci 81 členů 40500,00    
ostatní 53 členů 26500,00    
Celkem 153 členů 76500,00    
      
Mezi ostatní patří - členové RS, výboru, mimořádná činnost, pracovní a lovící četa, 
 

Krátkodobé povolenky byly cizincům a členům jiných MO vydávány průběžně. Členové, 
kteří včas neodevzdají přehledy o úlovcích, nebo je odevzdají špatně vyplněné, budou 
zveřejněni na příští VČS. Při tomto opakovaném přestupku jim dle jednacího řádu nemusí být 
vydaná povolenka. Členové, kteří ve stanoveném termínu do konce února 2013 nezaplatili 
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členské příspěvky, dle stanov ztrácí členství v  ČRS. Seznamy jsou k nahlédnutí v kanceláři 
MO.  

Výborové schůze MO byly čtyři, předsednictvo se scházelo pravidelně každé pondělí k řešení 
nutných záležitostí chodu organizace.  

 

3. Vzdělávací a kulturní činnost 

Již několik let se nám nedaří získat zájemce o školení v obsluze elektrického lovícího 
agregátu. Školení organizuje ÚS a bez jeho absolvování nemůže žádný rybář s agregátem 
pracovat. Rybářské družstvo ročně odpracuje mnoho hodin při lovení chovných potoků. Proto 
hledáme posily do jeho řad. 

V únoru proběhl tradiční Rybářský ples. Počet návštěvníků tohoto plesu rok od roku klesá. Je 
to škoda, protože MO musí každoročně ples dotovat. V roce 2014 proběhne v pořadí již 60. 
Rybářský ples. Výbor MO chce jeho význam podpořit výběrem kapely, bohatou tombolou, se 
kterou nám pomáhají sponzoři a ještě větší propagací. Věříme, že na plese bude hojná účast. 

Příprava dětí je prováděna v rybářských kroužcích, kde jsou mladí rybáři také přezkušováni. 
Absolventi kroužků budou mít povolenku zdarma 

 

4. Činnost rybářských kroužků při MO ČRS 

V loňském roce působilo celkem 4 rybářské kroužky: 

- ve Stříbře pod vedením Miroslava Lukáše (4 děti) 
- v Černošíně pod vedením Miroslava Hubálka (9 dětí) 
- v Pernarci pod vedením Miroslava Schlegela (11 dětí) 
- v Kladrubech pod vedením Bohumila Krause a Petra Havránka (20 dětí) 

V kroužcích bylo celkem přihlášeno 44 dětí. S vedoucími kroužků je výbor v kontaktu a a 
snaží se je v jejich práci podporovat. Všem vedoucím kroužků za jejich časově náročnou práci 
děkujeme. 

MO ČRS Stříbro v minulém roce uvolnila prostředky na práci mládeže v celkové výši 
20.000,- Kč. Výbor bude i nadále práci kroužků rybářské mládeže a jejich vedoucích 
podporovat.  
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5. Činnost rybářské stráže (RS) a ochrana revírů v r. 2012 

Revíry MO ČRS Stříbro mají výměru 565 ha o délce 97 km. Pro kontrolu těchto revírů  
je jmenováno 26 členů RS. Bohužel ne všichni vyvíjejí požadovanou činnost. V roce 2013 
bude provedena redukce členů, kteří neprovádějí kontroly našich revírů. Pokud by někdo 
z členů MO ČRS Stříbro měl zájem stát se členem RS tak zajistíme přezkoušení a jmenování 
případných zájemců. Činnost RS není snadnou záležitostí, musí mít pevné nervy při řešení 
přestupků, RS má statut úřední osoby a je oprávněna za přestupky na úseku rybářství udílet  
i blokové pokuty.  

Revírem s největšími problémy je přehrada Hracholusky a to zejména v oblasti kempů,  
kde se nejvíce zdržují rekreanti a cizinci. 

V roce 2012 došlo k několika zadržení rybářského náčiní u česky mluvících rybářů,  
kteří lovili na revíru Mže 4 bez povolenky. Pruty byly předány v tomto případě na odbor 
životního prostředí ve Stříbře.  

Po novele právních předpisů vyřizují přestupky pytláků a rybářů příslušné odbory životního 
prostředí podle oblasti kde působí. Spáchá-li například přestupek člen MO Stříbro na revírech 
v Tachově, přestupek bude vyřizovat odbor životního prostředí v Tachově. 

Nečastějším problémem je stále nepřítomnost u prutů. Tato povinnost vychází z vyhlášky  
č. 197/2004 Sb., kde se praví v odst. 5: „Lov na udici, na plavanou, na položenou nebo 
čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic 
přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. RS MO Stříbro bude poučena,  
aby v těchto případech postupovala nekompromisně a zabavovala povolenky k rybolovu.  

Na ostatních revírech – Úhlavce, Mži 5A, 5B, Úterském potoce a úterských rybnících 
nedochází k větším problémům téměř vůbec.  

Na rybníce Sytno se byl řešen přestupek u dvou pytláků, byla přivolána i Policie ČR, bohužel 
k zadržení nedošlo, ale zajistil se alespoň prut a pytel s deseti usmrcenými kapry o délce  
30 cm. Na rybníce Výrov v roce 2012 nebylo zjištěno závažných přestupků. 

Všem členům rybářské stráže výbor MO Stříbro za jejich činnost v roce 2012 děkuje  
a do dalšího roku přeje pevné nervy.  
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6. Zpráva o hospodaření na rybochovném zařízení za rok 2012 

Organizace hospodaří na 8 rybnících, z toho 2 vlastní a 6 v pronájmu.  
Celková výměra 28,91 ha. 

V měsíci únoru a březnu byly provedeny práce nutné pro zdárný odchov násady, jako je 
hnojení a vápnění. Násada do rybníků byla zajištěna jednak z vlastních zdrojů a dále od jiných 
dodavatelů.  

Celkem bylo na jaře nasazeno:  K1 – 40 000 ks, K2 – 39 350 ks, Lo – 100 000, L1 – 23 000, 
Šo – 50 000 ks. Po nasazení byly prováděny zvýšené kontroly, které byly zaměřeny na výskyt 
volavek, ale hlavně velkého škůdce rybářů kormorána. Naštěstí byl zaznamenán jen výskyt 
několika jedinců, kteří byli plašeni a po několika dnech se již nevrátili. 

V měsíci dubnu byly osazeny poslední rybníky Sytno a Vatina a začalo rozkrmování, poté 
bylo aplikováno léčivo a pokračovalo pravidelné krmení. Po celý rok byly prováděny 
kontroly, stav obsádky byl dobrý a rovněž krmivo bylo spotřebováno. Také úhyn byl 
v normálu. Celkem bylo spotřebováno 600 kg léčiva a 54 000 kg krmení. 

V loňském roce nebyly prováděny žádné velké opravy na rybochovném zařízení. Dělaly se 
jen běžné práce. Na vojenských rybnících se pracovalo na odstranění závad z kontroly 
životního prostředí. Pro letošní rok nejsou taktéž v plánu velké opravy, ale v následujících 
letech bude nutná úprava sjezdu na kádiště na Sytně. Letos bude nutno opravit přeliv a mříž 
na Vatině a kbel na Sporťáku.  

Podzimní výlovy splnily očekávání a bylo při nich sloveno: Kapr 2 – 6 200 ks/2 020 kg,  
kapr 3 – 28 545 ks/35 000 kg, Lín 1 – 10 000/50 kg, Lín 2 – 14 200 ks/970 kg,  
štika roček – 290 kg, bílá ryba – 3 500 ks/350 kg. Z tohoto byly osazeny revíry a také obsádka 
na Výrov pro letošní rok. Ostatní rybníky budou osazeny letos na jaře.  

Krmení pro letošní rok bylo nakoupeno z důvodů velkého zvýšení cen jen 2/3 množství a 
potřebný zbytek se budeme snažit zajistit z letošních žní levněji. 

Chtěl bych také poděkovat za dobrou péči o svěřené rybníky p. Pendlovi, Němečkovi a 
Krausovi. Chci také požádat přítomné členy a jejich známé hlavně o pomoc při jarních a 
podzimních výlovech. Případní zájemci se mohou přihlásit u p. Huleše.       

                                

7. Zpráva o hospodářské činnosti na tekoucích vodách v roce 2012 

Nejprve výsledky úlovků z roku 2011. Jak jistě víte, úlovky jsou každoročně sčítány a dost 
podrobně evidovány, včetně počtu docházek. Ne všichni, ale mají všechny údaje v zadní části 
přehledu o úlovcích řádně vyplněny, a tak počet docházek k jednotlivým revírům není ještě 
správně uveden. Ti, co provádí centrální zpracování, vycházejí z uvedených údajů, které 
každý při sumarizaci na konci roku vyplní, ne vždy úplně. 
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Revír Úhlavka: 

Ks 
Kapr   106 
Štika   41 
Mník   1 
Candát   1 
Úhoř   8 
Cejn   4 
Tloušť   67  
Okoun   19 
Celkem  270   o váze 327,3 kg 
 
 

 Revír Úterský potok 4 

Kapr   110 ks 
Lín   3 ks 
Štika   1 ks 
Celkem  114 ks   o váze 180,3 kg 
 
 

Revír M5 A: 

Ks 
Kapr    696 
Lín   6 
Cejn   21 
Tloušť   83 
Okoun   4 
Štika   74 
Candát   5 
Úhoř    11 
Pstruh duh.  9 
Siven    16 
Bolen   4 
Celkem  1 052 ks  o váze 1471,2 kg 
 
V těchto třech revírech je návratnost úlovků proti vysazení cca 30% - 40% v ks i v kg. 
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U revíru Mže 4 – Hracholuské přehrady je návratnost v ks 75% a v kg 101% u úlovků, 
počítáno vždy u všech druhů dohromady 

      Ks               kg 
Kapr    12 319    2 0811,0 
Lín         121           60,3 
Cejn      6 049      3 238,9 
Tloušť           54           51,9 
Okoun      1 384         417,0 
Podoustev            6             3,1 
Štika         637      1 284,9 
Candát         693      1 156,1 
Sumec           48         437,0 
Úhoř         292         220,5 
Bolen         380         602,1 
Pstruh ob.            1             0,3 
Pstruh duh.                                      9                                           23,5 
Lipan             1             0,4 
Siven             2             1,2 
Amur           17           75,4 
Karas         263         141,4 
Ostatní         933         238,6 
Celkem   23 209    28 764,8 
 
 

V roce 2012 bylo vysazeno: 

Na chovné pstruhové potoky bylo vysazeno 100 000 ks váčkového plůdku pstruha obecného. 

Na revír Úterský potok 1 bylo vysazeno 1 500 ks lipana 1. 

Nebyl vysazován pstruh obecný potoční z důvodu značného výskytu norka. Po dohodě 
s Územním svazem Plzeň, bude pstruh vysazen v jarních měsících letošního roku, pokud 
možno již v lovné míře, aby si rybáři zachytali, a na predátory zbylo co nejméně. 

 

Na pstruhový revír Mže 5B bylo vysazeno: 

Siven 3                                75 kg                  
Pstruh duh. 3                     185 kg  175 ks 
Pstruh potoční 3                100 kg 
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I zde, tak jako u Úterského potoka je dohodnuto vysazení již větších kusů v lovné míře 
v jarních měsících, pravděpodobně před zahájením pstruhové sezony. 

V měsíci červnu proběhnou na revíru M 5B muškařské závody (mistrovství republiky). 

Je přislíbeno územním svazem další vysazení jako náhrada, za ryby dotčené při závodech. 
Tyto závody naší organizaci nijak nezatěžují. Veškerou organizaci při závodech si zajišťuje 
odbor lovu ryb na umělou mušku. 

 

Mimopstruhové revíry 

Na revír Úterský potok 4 bylo dle vysazovacího plánu vysazeno 300 ks K 2-3. 

Na revír Úhlavka bylo vysazeno mimo plán 1 200 ks mníka o průměrné délce 10 cm. Tento 
roček byl rozvezen po celém toku na vhodná místa. Nelze je rozvést jen do několika tůní. 

Dále bylo vysazeno: 

Ks   kg 
Kapr   1 052   1 000,00 
Bílá ryba  1 000   o prům. 0,20 
Štika   150   o prům. 75,00 
 
Na revír Mže 5A : 

Z rybníka Sytno   
ks    kg 

Kapr   2 850   2 850,00 
Lín   500   120,00 
 
Z rybníka Výrov 

Kapr   590   650,00 
Bílá ryba  2 000   200,00 
Štika   480   240,00 
 
Z MO Nýrsko, z rybníka Chudenín bylo dovezeno a vysazeno 500 ks candáta 1. 
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Na největší náš revír Mži 4 – Hracholuskou přehradu bylo vysazeno:                           

dovezeno z Tábora                      

ks   kg 
Štika      1 500,00 kg násady  
 
z rybníka Výrov 

Kapr   11 555   10 400,00 
 
Z rybníka Sytno       

Kapr   18 526   17 600,00 
Lín    2 450   480,00 
 
Celkem tedy  32 531 ks  29 980,00 kg   kapra 

 

Z MO Nýrsko 

Candát   5 500 
 
Na všechny naše mimopstruhové revíry bylo v souhrnu vysazeno: 

Ks   kg 
Kapr   34 873   32 800,00 
Lín   2 950   600,00 
Br   3 000   v prům. 0,20 
Štika   2 130   1 065,00 
Mník   1 200 
 
Kromě candáta, mníka a z větší části štiky, naše organizace ostatní vysazené druhy ryb 
vyprodukovala sama. Samozřejmě je to výsledek celého hospodářského družstva. 

Musím se také zmínit o uložení plynovodu „Gazela“ do dna řeky Mže a Úterského potoka. 
V obou případech se uložení týkalo pstruhových revírů. V prví fázi projektů bylo provedení 
uložení plynovodu do dna řek protlaky, při samotném provádění prací se ukázalo, že zejména 
na Mži je toto zcela nemožné. V místě uložení plynovodu byla vybagrována obtoková stoka, 
přehrazen tok řeky Mže nad a pod uložením potrubí a mezi přehrazením voda vyčerpána. 

S některými členy hospodářského družstva jsme vybírali ze dna řeky plotice, jelce tlouště, 
jelce proudníky, v malém počtu mřenky, vranky obecné, škeble říční, pstruhy potoční  
a v hojném počtu mihuli říční. Všechny tyto druhy byly přeneseny do pracemi nedotčeného 
toku, nad místo, kde práce probíhaly. Po dobu čtyř dní, vždy po dvou až třech hodinách bylo 
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co sbírat. Voda do vypuštěného koryta pořád prosakovala a zejména mihule se pořád 
objevovaly. Tyto práce trvaly čtyři dny. Je jasné, že i přes naši sebevětší aktivitu došlo 
k drobnému úhynu těchto živočichů. Nechci se nijak zastávat těch, co práce prováděli,  
Ti se ze začátku chovali, jako když přijede vládce světa do Afriky, ale poškodili daleko méně 
než Ti muškaři, kteří zabrodí do řeky a doslova dno rozryjí chůzí a svým pohybem ve vodě. 
Mohou poškodit trdliště, kde se ryby mohou přirozeně vytírat a rozmnožit. Určitě nechceme 
bránit přebrodění či vyproštění uvízlé nástrahy, to v žádném případě, ale prolézt řeku 
prostředkem koryta i několik set metrů tomu určitě neprospívá. Hlavně v období  
do 16. června. Bohužel, již řadu změn v přírodě již člověk způsobil ať již úpravou toků nebo 
jiným zásahem, či zhoršenou kvalitou vody. V takto narušeném životním prostředí může dojít 
k výraznému snížení výskytu ryb až po stav, kdy se na daném biotopu již vůbec nevyskytnou. 

Trošku jiná situace byla na Úterském potoce. Tam byl sice tok také přehrazen, ale voda byla 
vedena potrubím. Zde šlo o to, slovit ryby z úseku, který byl dotčen nadměrným skalením pod 
pracovním úsekem. Z důvodu čerpání vody mezi oběma hrázemi. Ryby byly odloveny 
agregátem z úseku cca 200 metrů v několika časových intervalech první den. K našemu 
velkému překvapení se v odloveném úseku druhý den opět ryby objevily a tak to bylo ještě 
další čtyři dny. Jednalo se zejména o pstruhy potoční (i v lovné míře), velké plotice, oba 
druhy jelců, vranky, několik málo mihulí, střevle potoční, hrouzky a lipany. Ryby zřejmě při 
mírném zakalení  vody hledali potravu. Tato aktivita a pohyb ryb vyvrací tvrzení, že na 
Úterském potoce (ale i ve Mži) ryby nejsou. 

 

Vrácení přehledu o úlovcích 

Je pořád dost těch rybářů, kteří odevzdávají přehled o úlovcích špatně vyplněný. O tom jak 
správně vyplnit na konci sezony i v průběhu roku při dosažení úlovku, již se mnoho řeklo i 
napsalo. Leč ale marně. 

Nelze jinak činit, nežli uvést jména hříšníků i z jejich prohřešky. V soupisu revírů jsou 
uvedeny přesné názvy revírů i s čísly. 

Přítel Kroc Ladislav má napsáno Podhájí – přesný název je Radbuza 6A  

Boněťák – má být Bonětický rybník 

Mže je rozdělena na M4 – číslo 431028 a na M5 431029 nikoli vepsáno do řádek se stejným 
číslem a v názvu přehrada Hracholusky a Mže. 

Přítel Zeman Pavel má uvedeno místo Úterský potok 2 jen Polínka, u revíru Radbuza 1C má 
jen Zbůch. 

Přítel Tóth Jaroslav – nevypsaná zadní strana přehledu. 
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Bláha Jaroslav – má uloveno 8 ks kapra a při celkovém vyplnění vepsal každého kapra do jiné 
řádky. 

Vondrák Libor – nesečteny úlovky 

Janda Pavel – nevypsány názvy revírů 

Svoboda Vít – nesečten celkový součet 

Matouš Oldřich – nesečten celkový součet 

Houdek Martin – chybí celkový součet 

Havlík Lukáš – chybí celkový součet 

Hubinger Antonín – neuveden žádný revír s názvem, jen číslo 

Szabo Alexius – neuveden název revíru, jen číslo a celkový součet 

Koprna Josef – v sumáři má uvedena jen čísla revírů žádný název a to chytal na čtrnácti 
revírech 

Bojda Jiří – zadní strana vyplněna řádně, ale při ulovení dvou kaprů v jeden den má oba 
napsané v jednom řádku 

Štefanisko Jan – přehled úlovků s povolenkou je dosti důležitý doklad, na vypsání údajů jsou 
tam kolonky a tak si tam nelze dopisovat „chyť a pusť“ a to i kolem dokola 

To je jen část těch špatně vyplněných přehledů. Již po několikáté připomínám, že všechny 
přehledy, kde jsou úlovky, se posílají ke zpracování a pokud bychom všechny přehledy řádně 
po Vašem vyplnění neupravili, co by si ten zpracovatel o stříbrské organizaci pomyslel. 

 

Výsledky úlovků z rybníka Zaječí v r. 2012 

Uloveno bylo celkem: 440 ks o váze 921 kg 

Jednotlivé druhy: 
Ks   kg 

Karas   16   3,00 
Bílá ryba  99   12,10 
Cejn   16   3,20 
Lín   3   1,00 
Candát   1   1,20 
Štika   8   14,10  
Kapr   440   821,40 
Ostatní   5   1,00 
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Z těchto výsledků je patrné, že tak zvaná návratnost (na všech revírech je to sledování 
srovnání úlovků proti vysazení ryb) v kg je takřka vyrovnaná. Pravidelně každý rok naše MO 
vysazuje na tento rybník 10 q kapra, vždy po výlovu Sytna. Jsou sice tací, kteří tvrdí, že nic 
nevysazujeme, to může říci jen neznalec, vždy termín vysazení ví někdo z místních rybářů a 
při nakládání ryb je více lidí z hospodářského družstva. 

V loňském roce byli naší organizací a po dohodě se zástupci města Bezdružice pověřeni 
dozorem na rybníce Zaječí další dva místní rybáři Beran a Filip. Žádnou „Placku“ tak, jak to 
kdosi napsal na naše webové stránky, jim nikdo ani Vojta sám nic nedal, jejich činnost je 
slušnými rybáři kladně hodnocena.  

Někteří rybáři, ale tvrdí, že oni dva sami porušují podmínky rybolovu stanovené na Zaječím, 
oficiálně ale nikdo nic neřekne. Pokud je tu někdo, který může říci konkrétní událost, nebo 
nám ji sdělí v klubovně, určitě sjednáme nápravu. V opačném případě si lze jen myslet, že jde 
o pomluvy. 

Pro letošní rok je rybník již přístupný pro rybolov v plném rozsahu, ale za dodržení 
rybářského řádu a dodatkových úprav. 

               

                                                                        Do dalších úlovků přejeme PETRŮV ZDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda MO ČRS Stříbro                                                                   
Ing. František Hodonický 
                                                …………………………. 
 
Jednatel MO ČRS Stříbro 
MUDr. Miroslav Čermák 
                                                …………………………. 
 


