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Zápis z Výroční členské schůze 02.09.2020 

sál KLUBu v Mnichově Hradiště 
 

 

   Moderování schůze se ujal př. MAREŠ Jiří, který v 17:45 hod. zahájil schůzi. Vzhledem 
k tomu, že nebylo v době plánovaného zahájení VČS přítomna nadpoloviční většina členů, 
aby schůze byla usnášeníschopná (jak ukládá Jednací řád ČRS, čl. 21, odst. 2 písmena b), 
byl začátek schůze odložen o 15 minut. Schůze tak začala v 18:00 hod. 
 
   Veškeré informace, o kterých se hovořilo podle programu VČS byly zároveň promítány na 
plátně na podiu. 
 
 
ZAHÁJENÍ A UVÍTÁNÍ 

 př. MAREŠ jménem výboru ČRS, místní organizace v Mnichově Hradišti, přivítal 
všechny členy MO. Připomenul dodržování hygienických opatření. U vchodu do sálu 
byla umístěna dezinfekce z bezdotykového dávkovače. K dispozici byly i jednorázové 
ústenky. 

 
 
UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH ČLENŮ 
 

 následně byla uctěna památka všech zesnulých členů MO minutou ticha 
 
 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU VČS 2020 
 

 moderující přečetl program schůze 2020. Ten byl jednomyslně schválen. Nikdo neměl 
připomínky a nežádal doplnění.  

 
 
VOLBA KOMISÍ 
 

 mandátová komise – navrženi: př. ĎURČEK Josef, BURDA Tomáš a PELTAN 
Rudolf. Předsedou mandátové komise byl navržen př. PELTAN Rudolf …návrh byl 
jednomyslně schválen. Nikdo neměl připomínky a nežádal doplnění.  

 

 návrhová komise - navrženi: př. DOVÁŘ Jaromír, NOVÁK Josef a DOLEJŠÍ Robert. 
Předsedou návrhové komise byl navržen př. DOLEJŠÍ Robert …návrh byl 
jednomyslně schválen. Nikdo neměl připomínky a nežádal doplnění.  

 
 
Na dotaz moderujícího předseda mandátové komise př. PELTAN uvedl, že podle prezenční 

listiny je v sále přítomno 31 členů MO. 
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KONTROLA USNESENÍ Z VČS 2019 
 

 jednatel MO př. LANGR Aleš provedl kontrolu Usnesení z minulé VČS 2019 
(23.3.2019_viz. Usnesení 2019) konané v Klášteře Hradišti nad Jizerou. Všechny 
body byly splněny. 

 
ZPRÁVY FUNKCIONÁŘŮ VÝBORU ZA ROK 2019 
 
Zprávy jednotlivých funkcionářů (Jednotlivé zprávy jsou k dispozici na kanceláři MO.): 

 

 zpráva předsedy …př. NOHYNEK Tomáš  
 

 zpráva ekonoma    …př. Ing. FALTYS Pavel 
 

 zpráva vedoucího odboru mládeže …př. ČERMÁK Filip 
 

 zpráva vedoucího rybářské stráže …př. ČERMÁK Filip 
 

 zpráva předsedy dozorčí komise …př. DOLEJŠÍ  Robert  

 
 

ZPRÁVA HOSPODÁŘE 
 

 př. HÝBNER Dušan 
 
PLÁN ČINNOSTI MO NA ROK 2020 
 

 př. HÝBNER Dušan seznámil přítomné s plánem činnosti HO, který byl v zhledem 
k posunutému termínu VČS již téměř splněn. 

 
ŠKOLENÍ ČLENŮ MO 
 

 př. HÝBNER Dušan seznámil přítomné s „novinkami“ v BPVRP v letošním roce. 
Vyzdvihl největší problémy s vyplňováním úlovkových lístků a následné sumarizace. 

 
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2020 
 

 př. FALTYS Pavel seznámil přítomné s podrobným návrhem rozpočtu na rok 2020 
v celkové výši  1.872.700,-Kč. (příjmy 1.872.700,-Kč) 

 
PŘESTÁVKA 
 

 na dotaz moderujícího byla přestávka zrušena a pokračovalo se dále podle programu 
 
 
ZPRÁVA PŘEDSEDY MANDÁTOVÉ KOMISE 
 

 v sále bylo momentálně přítomných …32 členů MO  
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ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, PRAVIDLA A PODMÍNKY CHODU ORGANIZACE PRO ROK 
2021– změny oproti stávajícímu roku 
 

 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na RMV Veselá. Jsou nějaké 
připomínky, návrhy oproti stávajícímu roku? viz. Bližší podmínky výkonu 
rybářského práva na RMV Veselá 2020? ...výbor MO navrhuje na základě 
jednání z červnové výborové schůze změnu v bodě č. 5. „Lov dravých ryb na 
živou (mrtvou) rybičku či její část je povolen pouze na jednoháček. Je zakázáno 
jakýmkoliv způsobem upravovat dvojháčky či trojháčky. Neplatí pro přívlač s umělou 
nástrahou (třpytka, wobler). Při lovu sumce velkého na živočišnou nástrahu (rybička 
nad 25 cm) může mít návazec nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Pro lov 
sumce velkého je povoleno zavážení bójek a následné zdolávání ryby z loďky mimo 
hájený úsek. Po skončení lovu si musí lovící loďku odvézt a odstranit bójku. 
Spalovací motor není povolen.“ Za předpokladu použití trojháčků pro lov sumce 
velkého je snížena minimální délka nástražní ryby z 25 na 20cm.  Dále pak 
doplnění k bodu č. 11. „Zákaz táboření, stanování a odhazování odpadků kolem 
celé nádrže. (bivak, deštník s bočnicemi, rybářský přístřešek povolen)“ + „Zákaz 
rozdělávání ohňů. (Přenosná ohniště jsou povolena)“. Bod č. 13. „V případě 
zjištění mimořádné události volejte: př. Dušan Hýbner - 777 018 556/ př. Ondřej 
Tuček - 731 470 950/ př. Jiří Burda (správce revíru) – 721 121 739/ př. Filip Čermák – 
728 434 197/ Městská Policie MH - 602 473 156/ Policie ČR - 974 877 710.“ …Zde 
byly aktualizovány kontakty. Funkci správce revíru vykonává př. Burda.  Bod č. 
15. „Parkování dvoustopých motorových vozidel je povoleno na vyznačených 
parkovištích. Mimo vyznačená místa je zakázáno parkování! Jedná se o soukromé 
pozemky. Vjezd za zákazovou dopravní značku je povolen členům MO Mn. Hradiště 
a držitelům povolenek k lovu na RMV Veselá. Vjezd a parkování na vlastní 
nebezpečí!“ …Byla aktualizována mapka ohledně parkování. Většina z vás ví, 
kde parkovat. Nově je zde vyznačen i celý úsek hráze až po odbočku na Ptýrov. 
Do bodu č. 16. „Porušení Bližších podmínek výkonu rybářského práva a tohoto MRŘ 
může mít za následek zadržení povolenky či nevydání povolenky v následujícím 
roce.“ byla doplněna poznámka „Dbejte pokynů správce revíru“.  
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 32 proti: 0 zdržel se:  0 

 
 

SCHVÁLENÍ KOOPTACE NOVÉHO ČLENA DK 
 

 DK byl kooptován nový člen př. RYMPL Jan, který byl zvolen jejím předsedou. Př. 
JAVOREK ukončil činnost v DK ze zdravotních důvodů. 
…..……………………………………………………………………………………… 

 pro: 32 proti: 0 zdržel se:  0 

 
 
VOLBA DELEGÁTA A JEHO NÁSTUPCE NA ÚZEMNÍ KONFERENCI 2020 
 

 jako delegát byl navržen př. NOHYNEK Tomáš. Jako jeho zástupce pak př. LANGR 
Aleš 
…..……………………………………………………………………………………… 

 pro: 32 proti: 0 zdržel se:  0 
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SVAZOVÁ VYZNAMENÁNÍ A JUBILANTI MO 
 
Svazové vyznamenání a ocenění od MO předal předseda př. NOHYNEK Tomáš a LANGR 
Aleš. Všem jubilantům a vyznamenaným, kteří se dostavili, bylo jménem výboru MO 
poděkováno a pogratulováno. Všichni obdrželi od MO dárkové koše. Poděkováno bylo 
rovněž všem, kteří v letošním roce ukončili svou činnost. (BĚHOUNEK Bohuslav, HÝBNER 
Dušan, JAVOREK Petr a BEJR Stanislav) Všichni rovněž obdrželi dárkové koše. 
 

 jubilanti 70 let …př. Miroslav ČERMÁK, Jan MANCL, Bohuslav STUDNIČNÝ a 
Miloslav VAVŘÍK 
 

 jubilant 75 let …př. Josef MARTONÍK 

 
 jubilanti 80 let …př. Karel KUČERA 

 
 jubilanti 85 let …př. Zdeněk ČECH 

 

 odznak za dlouholeté členství …př. KOŘÍNEK Jan, KOŠŤÁK František, 
FLANDERKA Josef, SLAVÍK Zdeněk a KAPLAN Jiří 

 

 Bronzový odznak ČRS …př. Jiří BURDA a Lukáš PROKORÁT 
 

 Stříbrný odznak ČRS …př. Radoslav HLADÍK 

 
 Medaile Za mimořádný rozvoj ČRS …př. František BERGMAN 

 
Všichni jubilanti byli osloveni písemně a pozváni na VČS. Dárkové koše pro ty, kteří se 
nemohli dostavit na VČS budou k dispozici na kanceláři MO do konce října. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o potraviny, tak nebudeme tyto koše déle skladovat. O případném 

vyzvednutí se informujte se u některého ze členů výboru. 

 
DISKUZE 
 

 př. HÝBNER – navázal na úvodní zprávu předsedy MO, kde zmínil zájem MO o 
rybník vzhledem ke vztahu a historii. Obec neměla zájem pronajmout rybník naší MO. 
Aby se zachovala možnost rybolovu na tomto, již revíru, tak byla založena nová MO, 
která následně vložila rybník do společného rybolovu. Byla to v podstatě jediná 
možnost, jak na revíru rybařit, než kolem něj jezdit jako doposud, nebo jej sledovat 
jako soukromý revír. 

 př. BERGMAN  - upozornil na časté chyby při vyplňování úlovkových lístků. Řada 
rybářů píše kdo kolonky „název“ nástažní ryby nebo ostatní. – př. HÝBNER 
odpověděl …Takový druh ryb není a je potřeba psát do kolonky skutečný název 
ponechaných ryb. Je potřeba na to dotyčné rybáře upozornit. 

 př. BURDA – upozornil na velký provoz na RMV Veselá. V místě se pohybuje spousty 
aut, které zde, vzhledem k soukromým pozemkům (nejen MO), nemají co dělat. 
Navrhl „kartičku“ do auta, aby bylo jasné kdo tam patří a nepatří. – př. NOHYNEK 
odpověděl …Situace je velmi složitá a všem, co tam chodíme, se to nelíbí. Je tam 
velký nepořádek. Již vzniklo několik vypjatých situací a tímto se zabýváme neustále. 
Ze zákazů a příkazů si lidé nic nedělají. Závoře, kterou nám navrhuje majitel areálu 
se prozatím bráníme vzhledem k členské základně a dalším skutečnostem. Otázkou 
je co by skutečně vyřešila taková kartička na „cestě necestě“, jak se k tomu vyjádřilo 
město MH, když jsme chtěli cestu zlegalizovat. Bude vůbec nějak postižitelné?  
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 př. PETRÁK – se rovněž zapojil do rozpravy ohledně užívání cesty a vjezdu ostatních 
na soukromé pozemky MO. – př. NOHYNEK odpověděl …je to stejná odpověď jako 
na předešlou otázku. Pokud někdo bude mít nápad, jak problém vjezdu „cizích“ aut 
vyřešit, tak budeme velice rádi. 

 
 

 př. KVAIZAR – dotaz k příjezdové cestě na Veselou. Na jaře se o brigádách vše 
upravilo. Následně jezdilo povodí pro písek k jezu a celou cestu těžkými auty 
rozjezdily.  př. NOHYNEK odpověděl …řeší se to s Povodím a více informací zjistí p. 
Hýbner. 

 
 

 
ZPRÁVA PŘEDSEDY MANDÁTOVÉ KOMISE 
 

 v sále bylo momentálně přítomných …32 členů MO 
 
 
 
PŘEDNESENÍ A SCHVÁLENÍ NÁVRHU USNESENÍ Z VČS 2020 
 

 předseda návrhové komise př. DOLEJŠÍ Robert  přečetl návrh Usnesení. Nikdo 
neměl nic k doplnění a Usnesení bylo schváleno. 
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 32 proti: 0 zdržel se:  0 

 
 

ZÁVĚR 
 

 př. MAREŠ poděkoval členům MO, kteří se dostavili. Popřál pevné zdraví a spousty 
krásných chvil prožitých nejen na našich revírech. 

 
V zápise nebyly z objektivních důvodů zaznamenány akademické tituly zúčastněných. 

 
dne 2. září 2020 
vypracoval: př. ĎURČEK Josef 
 

 
 
 
 

 


