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Výborová schůze – 11.09.2018 
 
Výbor: př. Nohynek, Ďurček, Faltys, Mareš, Běhounek, Langr, Hýbner, Tuček 
Dozorčí komise: př. Javorek 
Hosté: př. 
Omluveni: př. Čermák, Šťastný 
 

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů výboru, schůze je usnášeníschopná. 
Předseda MO přivítal všechny členy výboru, DK, hosty a zahájil schůzi. 

 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1)  Kontrola zápisu 06/ 2018 
2)  Došlá a odeslaná pošta 
3)  RMV Veselá 
4)  Organizační záležitosti 
5)  Hospodářský odbor 
6)  Ekonomický odbor  
7)  Odbor mládeže 
8)  Kulturní odbor  
9)  Dozorčí komise 
10)  Rybářská stráž 
11)  Různé 
12) Termín příští schůze výboru 

 
Schválení programu jednání: pro_8 proti_0/ zdržel se_0 

 
 

ÚKOLY: 
 

01/18 – do 31.12. Manipulační řád pro RZ Arnoštice, Přestavlky (př. Nohynek) 
10/18 – do 31.10. stříška pro loď - Arnoštice (př. Tuček, Hýbner) 
14/18 – do 31.10. RMV Veselá, informační vývěska (př. Langr, Nohynek) 
18/18 – do 31.10. zajistit rozhrnutí zeminy - Arnoštice (př. Tuček) 
19/18 – do 30.06. objednat přepravní nádrž, poptat vozík (př. Ďurček, Langr, Nohynek) 
21/18 – do 30.09. provést nátěr vrat (př. Nohynek) 
30/18 – do 31.10. zajistit odvoz boudy - S. Přestavlky, zjistit co s „el. skříňkou“ (př. Nohynek) 
31/18 – do 31.10. odstranit „tyče“ a cedule ze Spodních Přestavlk (př. Tuček) 
32/18 – do 31.10. dát dohromady stav keserů a zajistit případnou opravu (př. Bedrníček) 
33/18 – do 30.06. odeslat účetní uzávěrku na Městský soud Praha (př. Faltys) 
34/18 – do 31.07. nahlásit počet druhů neplemenných ryb – Rybářské sdružení ČR (př. Hýbner) 
35/18 – do 15.08. nahlásit na sekretariát sús počet prodaných CS povolenek (př. Ďurček) 
36/18 – do 15.08. nahlásit na sekretariát sús akci Vodník + informovat MěÚ MH (př. Langr) 
37/18 – do 11.09. nechat vypracovat nabídky na výrobu odznaků (př. Ďurček, Nohynek, Langr) 
38/18 – do 30.09. vyúčtovat členské známky + CS povolenky (př. Ďurček, Faltys, Zikánová) 
39/18 – do 31.08. dokončit dotaci na káď a vozík u Středočeského kraje (př. Ďurček, Langr) 
40/18 – do 15.10. provést vyúčtování ČOV (př. Nohynek, Faltys) 
41/18 – do 30.09. založit nové karty majetku MO (př. Kutáč) 
42/18 – do 30.09. nechat vypracovat nabídky na opravu hrází (př. Nohynek) 
43/18 – příprava výlovu Arnoštic (př. Tuček, Hýbner) 
44/18 – zjistit co bude dále s vytaženým kmenem co je pod hrází (př. Nohynek) 
45/18 – provést kontrolní odlov Arnoštice (př. Ďurček) 
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1) Kontrola zápisu 06/ 2018 + nové úkoly za červenec/ srpen 
 

 Splněno:  19/18, 33/18, 34/18, 35/18, 36/18, 37/18, 38/18, 39/18 
  

 Zrušeno:   
      

 Trvá: 01/18, 10/18, 14/18, 18/18, 21/18, 26/18, 30/18, 31/18, 32/18  
           

 Nové úkoly:  33/18, 34/18, 35/18, 36/18, 37/18, 38/18, 39/18, 40/18, 41/18, 42/18, 43/18, 
44/18, 45/18 

 
 
 

 

2) Došlá a odeslaná pošta 
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3) RMV Veselá 

 
 Parkování povoleno pouze na vyhrazených parkovištích! Parkováním mimo 

vyhrazená místa porušujete Místní rybářský řád pro RMV Veselá č. revíru 411 112. 

 
 Informační vývěska na RMV Veselá - úkol 14/18 (př. Langr, Nohynek) 

 
 Poslední vyjímka z denní doby lovu na RMV Veselá proběhne od 27.-30.9. Více 

informací k lovu je na webu rybářů MH - www.rybarimh.cz. 
 

 V letním období byl na RMV Veselá velký nápor koupajících. Výbor MO zaznamenal 
stížnosti od rybářů na nepořádek a na bezohlednost návštěvníků k samotným 
rybářům.  Členové výboru se byli několikrát přesvědčit a rybářům se musí dát za 
pravdu. Spousty odpadků, kapesníčků, exkrementů, domovní odpad u sudů, … Byla 
pořízena fotodokumentace a problém se bude řešit.  

 
 Předseda přednesl návrh majitele pozemků s vodním lyžováním, kterému vadí velký 

provoz „cizích“ osob kolem revíru zejména v letním období. Navrhuje na cestu umístit 
závoru, která by se otvírala telefonem. – Zejména kvůli starším členů MO, kterých je 
skoro polovina si nedovedeme představit, že si všichni dokážou bránu otevřít. 
Jednalo by se o náklady na pořízení a následnou údržbu. Brána by byla určitě 
neustále poškozována a následně mimo provoz. Neustále by musel být někdo na 
telefonu, aby sjednal případnou nápravu.  Nicméně je to řešení. Hledáme ale další 
možné řešení … 

 
 Vytažený strom pod hrází. Zjistit co bude s kmenem dále. Na stávajícím místě 

nemůže zůstat. Kdyby zůstal ve vodě mimo lovná místa (místo za hrází před 
zatáčkou), tak by to nevadilo. Alespoň by byl ve vodě nějaký úkryt pro ryby. V případě 
náročného převozu jsme pro úplné vytažení - úkol 44/18 (př. Nohynek) 

http://www.rybarimh.cz/
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 MO nakoupila v roce 2016 pozemky od již zaniklé společnosti MH Stavební. Jedná se 
o pozemky v zadní části od „houpačky“ do pravé strany téměř k vodním vlekům. 
Jedná se o současné hájené. Jsou to pobřežní pozemky i vodní plocha. Na VČS 
2018 proběhl návrh na zpřístupnění těchto pozemků pro rybolov. - Výbor MO 
vycházel v roce 2016 z aktuální situace, kde hrozilo, že bude znemožněn přístup na 
hráz až k parkovišti (odbočka na Ptýrov) Členům MO jsme tak chtěli nabídnout další 
prostor pro rybolov. Situace se vyvinula jinak a MO nakoupila většinu pozemků. Nyní 
je tedy vše jinak. Je otázka, zda ponechat hájené tak jak je, nebo úsek hájeného 
zmenšit. Výbor MO je toho názoru, nechat hájené tak jak je, ale opět nechá 
rozhodnout členskou základnu na VČS 2019. 
 

 
 

4) Organizační záležitosti 
 

 Zajistit rozhrnutí zeminy na RZ Arnoštice …úkol 18/18 (př. Tuček) 
 

 Byla zakoupena přepravní nádrž 700l s příslušenstvím (vzduchovací síto, 
vzduchovací motorek, rukávec 8m) od fa. Ekory Jihlava za 32.549,-Kč. Současně byl 
i zakoupen přívěsný vozík. Vše v celkové hodnotě 12.990,-Kč. Na tento nákup byla 
získána dotace ze středočeského kraje v celkové výši  25.000,-Kč. Investice 
z finančních prostředků MO byla tak 20.539,-Kč. Přepravní nádrž bude využita na 
rozvoz ryb z RZ Mukařov (pstruh, lipan), převoz menších druhů ryb z výlovů (bílá 
ryba, lín), choulostivějších druhů ryb z výlovů (candát, štika), při zakoupení a převozu 
ryb do našich revírů (candát, lín, bílá ryba), převoz menšího počtu kaprů na plesy, 
jarmark, …Jedná se o užitečnou věc. Doposud se ryby převáželi v otevřené kádi 
v dodávce, kde se neustále rozlévala voda a ničila se podlaha. Káď byla bez 
vzduchování. Poděkování Středočeskému kraji z poskytnutí dotace. Dokončit dotaci 
…fotodokumentace, polepy Středočeský kraj a MO. úkol 39/18 (př. Ďurček, Langr) 

 
 Bude nutné provést druhý nátěr vrat. úkol 21/18 (př. Nohynek) 

 
 Provést kontrolu podběráků. Případně objednat nové síťky. úkol 32/18 (př. 

Bedrníček) - Kontrola nebyla provedena. Počet „funkčních“ keserů není znám, síťky 
měly být připravené na kanceláři, ale nic není … 

 
 MO obdržela peněžitý dar ve výši 30.000,-Kč od firmy Měšťanský pivovar Turnov a.s. 

Poděkování firmě Měšťanský pivovar Turnov a.s. za zprostředkování daru. 

 
 Výbor MO dodatečně schvaluje nákup vzduchování na RZ Mukařov. Na RZ Mukařov 

jsme se potýkali s nedostatkem vody a v rybníčkách ubýval kyslík. Bylo nutné situaci 
rychle řešit. Vzduchování se nakoupilo u fa. Lukáš Borozidis, Bratronice za 14.558,-
Kč. pro_8/ proti_0/ zdržel se_0 

 
 Výbor MO dodatečně schvaluje opravu křovinořez. Dle odborného pracovníka firmy 

Bárta Turnov se vyplatí investovat do opravy stávající sekačky. Není zase až tak 
stará a tento model se prodává za 18.000,-Kč. Oprava sekačky za x.xxx,-Kč. pro_8/ 
proti_0/ zdržel se_0 

 
 Založit karty majetku MO na vzduchování pro RZ Mukařov, vozík, káď … úkol 10/18 

(př. Kutáč) 
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 Výbor byl seznámen s nabídkou na výrobu odznaků u fa. Votoček při příležitosti 110-
tého výročí založení organizace. Nabídka: raznice 1.200,-Kč, cena odznaku při 500 
ks/ 18,-Kč.  

 
 Nechat vypracovat nabídky na  opravu (zpevnění) hrází na chovných revírech 

Arnoštice a Přestavlky. úkol 42/18 (př. Nohynek) Obě hráze jsou v katastrofálním 
stavu. 

 
 Více se věnovat údržbě skladů. Nejsou umyté vaničky, šroťák byl povalený, 

neuklizeno kolem šroťáku, materiál MO není připraven na výlovy, strunové sekačky 
se opravují půl roku a nejsou provozuschopné. Oslovit členskou základnu, zda by 
někdo neměl zájem pomoci s touto činností. 

 
 Situace na Hořeních Přestavlkách …vzhledem k nepřítomnosti rybničního se bude 

jednat na příští schůzi. 
 

 
 
 

5) Hospodářský odbor 
 

 Stříška pro loď na Arnošticích - úkol 10/18 (př. Tuček, Hýbner) 
 

 Odvézt ze spodních Přestavlk nástavbu z V3S. Zjistit stav „el. skříně“. Bude nutné ji 
také odstranit.  úkol 30/18  (př. Nohynek) 
 

 Odstranit ze spodních Přestavlk cedule a „tyče“ u odtoku. úkol 31/18  (př. Tuček) 

 
 Dne 29.7. proběhl mimořádně výlov rybníka v Hoření Přestavlky. Přítok vyschnul a 

v rybníce nebyla voda. Rybí osádka byla snadným cílem pro predátory a pytláky. 
Celkem vyloveno: generační kapr 3ks (27kg), kapr 325kg (1,3kg/ ks), lín 150kg 
(0,25kg/ ks), amur  500kg (2,5kg/ ks) + bílá ryba a roček štiky obecné.     Ryby byly 
vysazeny na RMV Veselá. Poděkování všem zúčastněným.  

 
 Dne 30.8. proběhl mimořádně výlov „čtvercáku“ na Hořeních Přestavlkách. 

Agregátem bylo sloveno 150kg ryb. Jednalo se o směs amur/ kapr. Vše nasazeno na 
Spodní Přestavlky. Poděkování všem zúčastněným. 

 
 Odlov náhonu na Jizeře, kde byl náhon vypuštěn kvůli udržovacím pracem na 

elektrárně. Sloveno 30kg menších druhů ryb. (mřenka, střevle, parma, pstruh, mihule, 
hrouzci a bílá ryba) Vše vpuštěno do Jizery. Poděkování všem zúčastněným. 

 
 Přes léto se monitorovaly podmínky na všech revírech. Vše bylo v pořádku. 

Nezaznamenali jsme žádný velký úhyn spojený s letním počasím. 

 
 Příprava výlovu Arnoštice - říjen. úkol 43/18 (př. Tuček, Hýbner) 

 
 Dotace od Středočeského kraje na Lipana za 50tis. Bude vysazen v tomto týdnu na 

Jizeru a Mohelku. 

 
 Hospodaření RZ Mukařov. náklady –168.700,.Kč/ příjem - 93.369,-Kč. 
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 Situace na RZ Mukařov. Napájecí pramen je menší. Jezírko je cca. 15cm pod 

normálem. V rybníčkách byl nedostatek kyslíku. Chov byl stažen na méně rybníčků. 
Rybí osádka se neustále přenášela. Mírné zlepšení situace nastalo zakoupení 
vzduchovacího zařízení. Momentálně se vše stabilizovalo. 

 
 Provést do 14-ti dnů kontrolní odlov na Arnošticích. Pořídit fotodokumentaci a váhy 

úlovků - úkol 45/18 (př. Ďurček) 
 

 
 

6) Ekonomický odbor 
  

 Stav na účtu (červenec): běžný 845.362,-Kč. 
 

 Stav na účtu (červenec): termínovaný 19.802,-Kč 

 
 Stav na účtu (srpen): běžný 822.600,-Kč. 

 
 Stav na účtu (srpen): termínovaný 19.802,-Kč 

 
 Stav na účtu (září): běžný 851.198,-Kč. 

 
 Stav na účtu (září): termínovaný 19.802,-Kč 

 
 

7) Odbor mládeže 
 

 Rybářský kroužek zahájil svou činnost seznamovací hodinou dne 10.9. ve 
Volnočasovém centru. Na první hodinu dorazilo 11 dětí. 
 

 Vedoucí OM př. Čermák Filip, zástupce př. Staněk Ladislav, členové OM: př. Prokorát 
Miloslav, Čermák Jakub a Balcar Tomáš 
 

  Momentálně bude probíhat výuka LRU na RMV Veselá. Opět se bude chodit lovit do 
„rohu“ a na „Turkovu“ louku. Výbor MO a RS byla s výukou seznámena. Výuka bude 
probíhat od každé pondělí (od 17. září) od 15:30 hod. do 18:00 hod. Výuka bude 
ukončena podle počasí v měsíci říjen. 

 
 V říjnu jako ukončení venkovní sezóny bychom uspořádali závody u p. Bajera. 

 
 

8) Kulturní odbor 
 

 Dne 22.-.24.6. proběhl rybářský závod v lovu sumce velkého. Prvně se závodilo celý 
víkend. Vzhledem k počasí bylo i spousty záběrů. Celkem bylo uloveno na 4ks sumce 
velkého. Akci lze hodnotit jako vydařenou se ziskem 14.107,-Kč. Nebylo počasí a na 
stánku se téměř nic nevydělalo. Rybáři měli vše své a návštěvníci nebyli. 
 
 

 Vodník – akce pro základní školu v Mnichově Hradišti na kamínkách u Jizery 
proběhne dne 21.9.  (př. Mareš) 

  



Český rybářský svaz, z.s., 
místní organizace Mnichovo Hradiště 

Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště 
 IČ: 18572022    

www.rybarimh.cz, info@rybarimh.cz                                                           facebook: ČRS MO Mn. Hradiště 

 
 Prezentace činnosti MO v Echu a Kamelotu. 

 
 „Zažijte Hradiště jinak“. Termín 15. září …není možné organizačně zajistit. Účast byla 

na akci v loňském roce a v letošním roce se zúčastníme jarmarku. 
 
 

9) Dozorčí komise 
 

 Předávat předsedovi DK vždy min. 3 dny před výborovou schůzí pokladní výkaz 
z předchozího měsíce. – př. Nohynek 
 

 Bouda na Spodních Přestavlkách. Je rozbité okno. Bylo vhodné ho před zimou 
opravit. – Bouda bude převezena. Okno je otázka. Alespoň je vidět dovnitř a nikoho 
neláká boudu některak ničit, když v boudě nic není. 

 
 

10) Rybářská stráž 
 

 Byla vypracována zpráva RS za první pololetí. Výbor byl informován a informace byli 
zveřejněny na webu MO. 
 

 Výbor MO byl seznámen s činností RS v letních měsících. Článek byl umístěn i na 
webu MO. 

 
 Poděkování všem činným členům RS. 

 
 

11) Různé 
 Školení nových členů:  

 
 Převodka:  

 
 Majetek MO k zapůjčení. (stany, pivní sety, grill) Více info na webu nebo na kanceláři 

MO. V době pořádání akcí MO si nebude možné vypůjčit žádný majetek. Rezervace 
musí být napsána v kalendáři a v sešitě na kanceláři. 

 
 Brigády zapsané v brigádnickém sešitu byly přepsány do systému. 

 
 Sčítání kormorána 2018. MO byla opět požádána o součinnost. Byli kontaktováni 

kolegové z MO, kteří s danou agendou již mají zkušenosti. 

 
 Byl spuštěn nový web …www.rybarimh.cz. 

 
 

 

12) Termín příští schůze 
 

 09.10.2018 od 18:00 hod. 
 
Dne 11.09.2018                                                          
Vypracoval: př. Josef Ďurček 
 


