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Zápis z Výroční členské schůze 22.06.2021 

sál KINA v Mnichově Hradiště 
 

 
   Moderování schůze se ujal předseda MO př. NOHYNEK Tomáš, který v 18:00 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 18:15 
hod. 
 
 
ZAHÁJENÍ A UVÍTÁNÍ 

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

 
 
UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH ČLENŮ 
 

 následně byla uctěna památka všech zesnulých členů MO minutou ticha 
 
 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU VČS 2021 
 

 moderující přečetl program schůze 2021, který byl i promítán na plátně. 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. DVOŘÁK 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 32 členů MO. 
 

 
 

KONTROLA USNESENÍ Z VČS 2020 
 

 jednatel MO př. LANGR Aleš provedl kontrolu Usnesení z minulé VČS 2020 
(2.9.2020_viz. Usnesení 2020) konané v Mnichově Hradišti. Všechny body byly 
splněny. 
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ZPRÁVY FUNKCIONÁŘŮ VÝBORU ZA ROK 2020   
 
Zprávy jednotlivých funkcionářů: 

 

 zpráva předsedy …př. NOHYNEK Tomáš  
 

 zpráva ekonoma …př. 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 2021 
 

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

 
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2021 
 

 př. FALTYS Pavel seznámil přítomné s podrobným návrhem rozpočtu na rok 2021. 
Výdaje  2.507.000,-Kč. Příjmy 1.780.000,-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  
 
ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, PRAVIDLA A PODMÍNKY CHODU ORGANIZACE PRO ROK 
2022 
 

 oproti roku 2021 nejsou žádné změny 
 
VOLBA DELEGÁTA A JEHO NÁSTUPCE NA ÚZEMNÍ KONFERENCI 2021 
 

 jako delegát byl navržen př. LANGR Aleš. 
…..……………………………………………………………………………………… 

 pro: 31 proti: 0 zdržel se:  1  
 

 jako zástupce byl navržen př. NOHYNEK Tomáš 
…..……………………………………………………………………………………… 

 pro: 31 proti: 0 zdržel se:  1  
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SVAZOVÁ VYZNAMENÁNÍ A JUBILANTI MO 
 
Svazové vyznamenání a ocenění od MO předal jednatel př. 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 př. MAREŠOVI Jiřímu a 
NOHYNKOVI Tomášovi ml. Prvnímu jmenovanému za jeho činnost ve výboru MO, která byla 
ukončena a druhému za pomoc při on-line prodeji povolenek. Oba rovněž obdrželi dárkové 
koše. 
 

 jubilanti 70 let … FLANDERKA Josef, HORÁK Zdeněk, KAPLAN Jiří, 
KOPECKÝ Antonín, MASOPUST Josef, NEŠPOR Jan, PROKOP Josef, 
PYTLOUN Ladislav, TAJER Antonín, TRENČAN Milan, ZIMA Josef 
 

 jubilant 75 let …př. BERAN Josef, KOŠŤÁK František 
 

 odznak za dlouholeté členství …př. HORÁK Zdeněk, KOPECKÝ Antonín 
 

 Bronzový odznak ČRS …př. MILNER František, DOLEJŠÍ Robert 
 

 
Všichni jubilanti byli osloveni písemně a pozváni na VČS. 

 
DISKUZE 
 

 návrh výboru MO na mimořádnou splátku ve výši 1.000.000,-Kč na půjčku od 
SÚS. (Ke konci roku 2021 by tak bylo zaplaceno 1.800.000,-Kč a zbývalo by 
doplatit 1.200.000,-Kč - počítáno bez úroků.) 

…..……………………………………………………………………………………… 
pro: 32 proti: 0 zdržel se:  0 

 

 návrh výboru MO na blokaci a případné využití částky ve výši 300.000,-Kč na 
opravy rybníka H. Přestavlky 

…..……………………………………………………………………………………… 
pro: 31  proti: 0 zdržel se:  1 

 

 návrh výboru MO na „ochranné pásmo“ v úseku Jizery 6 od jezu v Hubálově 

(začátek revíru) až k mostu v Mohelnici nad Jizerou. Zde by nově platilo: 

zákaz používání nástrah živočišného původu, rybolov výhradně s použitím 

originálního jednoháčku bez protihrotu (zamačkávání protihrotu je vyloučeno), 

zákaz používání dvojháčků a trojháčků, použití víceháčkových nástrah, 

systémů, umělých nástrah, třpitek, woblerů, apod. je povoleno pouze s 

originálními jednoháčky bez protihrotu (zamačkávání protihrotu je vyloučeno). 

…..……………………………………………………………………………………… 
pro: 28 proti: 3 zdržel se:  1 

 

 př. Dvořák Jaromír. …podal protinávrh. V tomto úseku by byl povolen lov pouze na 
umělou mušku a přívlač + další omezení s použitím jednoháčkových systému jak 
navrhuje výbor MO. 
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 5 proti: 25 zdržel se:  2 
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 př. Dvořák Jaromír …návrh pro pstruhové revíry Mohelka 1, Zábrdka 1 …lov 
povolen pouze na jeden háček bez protihrotu 

 
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 14 proti: 6 zdržel se:  7 
 

 

 př. Čermák Filip …navrhl zvolit do výboru MO př. Dvořáka Jaromíra 
 
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 16 proti: 0 zdržel se:  7 
 

Na schůzi padlo ještě několik dalších návrhů jako např. lovit v nově vzniklém ochranném 
pásmu na revíru Jizera 6 pstruha potočního a lipana podhorního způsobem „chyť a pusť“. Na 
RMV Veselá zavést povinně používání podložek pod ryby. Zvednout horní míru u candáta 
obecného či omezit počet kusů ponechaných vyjmenovaných ryb z 20-ti na 15 ks. Po 
diskuzích byly návrhy staženy. 
 
 
ZPRÁVA PŘEDSEDY MANDÁTOVÉ KOMISE 
 

 v sále bylo momentálně přítomných …21 členů MO 
 
 
PŘEDNESENÍ A SCHVÁLENÍ NÁVRHU USNESENÍ Z VČS 2021 
 

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

pro: 21 proti: 0 zdržel se:  0 
 

 

ZÁVĚR 
 

 př. NOHYNEK 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 22. června 2021 
vypracoval: př. ĎURČEK Josef 
 

 
 
 
 

 


