
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stručný zápis z Výroční členské schůze ČRS MO Kladruby 

konané 7. 3. 2015 v Kladrubech 
 

Presentace: Výroční schůze se zúčastnili 54 

 

Slovo předsedy organizace Oldřicha Milera: 

 

1) Balancování a shrnutí 30 let od založení organice – 1985-2015 

2) Uctění památky zesnulým členům 

3) Přání jubilantům 

4) Informace o kulturně sportovních akcích pro rok 2015  

 

Termíny závodů ČRS MO Kladruby 2015 

 
● Jarní závody: 2. května 2015 – nádrž Záhorská 
 

● Mistrovství ČR handicapovaných rybářů v plavané: 21. – 23. května 2015 Mladá Boleslav - Jizera 4 
 

● Dětské závody: 27. června 2015 - nádrž Záhorská 
 

● 24 hodinové závody: 31. července – 1. srpna 2015 (7. 8. – 8. 8. 2015) - nádrž Záhorská 
 

● Podzimní závody: 19. září 2015 (26. 9. 2015) - nádrž Záhorská 

 

5) Předání informací ze schůzí a jednání ČRS a SÚS 

6) Informace o činnosti representačního družstva a MS 

7) Shrnutí činnosti přívlačového družstva 

8) Poděkování sponzorům ČRS MO Kladruby 

9) Slavnostní předání Čestných odznaků ČRS  

 
Zpráva jednatele: 

 

1) Aktuální stav členské základny – 151 členů, ZTP 38 členů 

2) Informace o úspěšném složení zkoušky RS dvou členů ČRS MO Kladruby 

3) Informace o nově přijatých členech ČRS MO Kladruby – 7 osob 

4) Zpráva o žádosti o grant Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny. Námi 



podaný projekt „Handicapovaní rybáři – podpora činnosti a rozvoj organizace“ 

bohužel nebyl hodnotící komisí vybrán k podpoře. 

5) Přednes usnesení 15. Republikového sněmu ČRS 

6) Přednes usnesení schválené konferencí ČRS, SÚS konané 20. 9. 2014 v Průhonicích 

 

Zpráva revizní komise: 

 

1) Revizní a dozorčí komise se scházela v roce 2014 dle potřeby 

2) Informace o počtu odpracovaných brigádnických hodin – velký nárůst 

3) Vyúčtování za rok 2014 a jeho kontrola 

4) Předběžný finanční rozpočet pro rok 2015 

5) Informace o řešeném přestupku 1 rybáře 
 

Zpráva hospodáře: 

1) Zarybnění revíru: 
 

 Bylo vysazeno 1160 kg kapra, 100 kg pstruha duhového/sivena amerického 

 Bylo vyloveno 776,8 kg kapra – 374 kusů, pstruh a siven padl predátorům 

 Plán zarybnění byl splněn 
 

2) Plán zarybnění 2015 

 Celkem 500 kg kapra + 600kg dotace ČRS SÚS 

 100kg pstruha pravděpodobně bude vysazen až na podzim – dle stavu predátorů 
 

3) Činnost RS: informace o její činnosti a kontrolách pro rok 2015  
 

4) Členové rybářské stráže: Zdeněk Šindelář, Jan Porhansl, Tomáš Kučera, Oldřich Miler, 

Josef Horálek, Tomáš Hanžl, Michal Šramota. 
 

5) Počty kontrol a počty přestupků: nebyl zjištěn žádný závažný přestupek, menší 

přestupky jako špatně zapsaná docházka, nevyplnění váhy ryb apod. vyřešeny ústní 

domluvou 
  

6) Informace o RS vypracované SÚS „kuchařka“: Legislativa a činnost RS v praxi 
 

7) Rybožraví predátoři a jejich regulace: na revíru v současné době evidujeme pohyb 

dvou volavek popelavých a jednu vydru říční. Škody nám způsobují, především na 

spodním rybníku.  

 

8) Plán práce za minulé období a jeho plnění: informace o vykonaných pracích – údržba 

revíru, oprava střechy, broušení a nátěry budov a zařízení, dobudování parkoviště, 

instalace mobilního WC pro handicapované, vybudování přístřešku, postavení informační 

tabule.  

 

9) Počty odpracovaných a neodpracovaných brigádnických hodin – zhodnocení 

brigádnické činnosti za rok 2015, poděkování za nadstandardní činnost, vyřešení restů. 

 



10) Plán práce pro rok 2015 – seznam s brigádnickými činnostmi pro rok 2015 – kultivace 

porostů, čištění přítoků a odtoků, položení nové střešní krytiny, rekonstrukce příjezdové 

cesty, vybudování nové pergoly, pokládka dlažby. 
 

11) Obecná pravidla pro brigádnickou činnost: 
 

 Každý schopný musí udělat 10 brigádnických hodin 

 Hodnota jedné hodiny je ceněna na 100,- Kč 

 Pokud člen MO nesplní hodiny, bude povinen při koupi nové povolenky k lovu zaplatit u 

hospodáře neodpracované hodiny, za které mu vystaví příjmový doklad. 

 Pokud se člen nechce již předem brigád účastnit, zaplatí u hospodáře před zaplacením 

členských příspěvků 1000,-Kč. Hospodář mu vystaví příjmový doklad. 

 Brigáda je povinná pro členy v rozmezí věku 18 – 63 let – produktivní věk 

 Brigád jsou zproštěny osoby mimo rámec produktivního věku, osoby ZTP a ženy 
 

12) Informace o vracení povolenek + informace ze sumáře úlovků: 

 Shrnutí statistik zaslaných z programu EVMO 

 Nejpozdější termín pro odevzdání povolenek je 15. 1. následného roku. Nesplnění může 

vést k vyloučení z členské základny. 

 

13) Termíny brigád pro rok 2015: brigády budou oznamovány emailem, s časovým 

předstihem. Pravděpodobně začneme začátkem dubna, většinou v sobotu.  Brigády budou 

též vyhlašovány zpravidla týden před všemi závody na nádrži Záhorská.  

 

14) Informace o rodících se WWW stránkách: 

 Spuštěny nové stránky www.handicap-rybari.cz 

 Stránky jsou ve fázi zrodu – o finální podobě budeme informovat emailem cca do měsíce 

 

15) Vyrobeny trička a samolepky ČRS MO Kladruby – prodejem podporujeme finančně 

organizaci handicapovaných rybářů 

 

Diskuse: probíhala v přátelské atmosféře, veškeré návrhy z ní vycházející byly kladně 

schváleny hlasováním. Tématem diskuse byl mj. dětský rybářský kroužek, webové stránky, 

fotodokumentace, mediální a sponzorská podpora pro ČRS MO Kladruby, nábor nových členů 

a spolupráce všech členů na sportovně kulturních akcích naší organizace. 

 

 

 

 

Zápis vypracoval dne 10. 3. 2015 Tomáš Kučera 

 

http://www.handicap-rybari.cz/

