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Zápis z Výroční členské schůze 19.03.2022 

sál KINA v Mnichově Hradiště 
 

 
   Moderování schůze se ujal předseda MO př. NOHYNEK Tomáš, který v 08:30 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, 
§8 odst. 3) byl začátek schůze odložen o 15 minut. Schůze tak začala v 08:45 hod. 
 
ZAHÁJENÍ A UVÍTÁNÍ 
 

 př. NOHYNEK jménem výboru ČRS, místní organizace v Mnichově Hradišti, přivítal 
hosty a všechny členy MO.  

 
UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH ČLENŮ 
 

 následně byla uctěna památka všech zesnulých členů MO minutou ticha 
 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU VČS 2022 
 

 moderující přečetl program schůze 2022, který byl i promítán na plátně. Ten byl 
jednomyslně schválen. Nikdo neměl připomínky a nežádal doplnění.  

 
VOLBA KOMISÍ 
 

 mandátová komise – navrženi: př. NOVÁK Ondřej, 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.  

 
 volební komise - navrženi: př. MAREŠ Jiří, BURDA Jiří a ĎURČEK Josef. Předsedou 

návrhové komise byl navržen př. ĎURČEK Josef …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 61 členů MO. 
 

 
KONTROLA USNESENÍ Z VČS 2021 
 

 jednatel MO př. LANGR Aleš provedl kontrolu Usnesení z minulé VČS 2021 
(22.06.2021_viz. Usnesení 2021) konané v Mnichově Hradišti. Všechny body byly 
splněny. 
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ZPRÁVY FUNKCIONÁŘŮ VÝBORU ZA ROK 2021   
 
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. RYMPL Jan  
 
ZPRÁVA HOSPODÁŘE 
 

 př. HÝBNER Dušan 
 
PLÁN ČINNOSTI MO NA ROK 2022 
 

 př. HÝBNER Dušan seznámil přítomné s plánem činnosti HO. 
 
ŠKOLENÍ ČLENŮ 
 

 př. HÝBNER Dušan seznámil přítomné s novinkami ohledně nových úlovkových 
lístků, informace ohledně nového informačního systému, Jednacího řádu, Stanov a 
nových kárných opatření. 
 

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2022 
 

 př. FALTYS Pavel seznámil přítomné s podrobným návrhem rozpočtu na rok 2022. 
Výdaje  1.900.000,-Kč. Příjmy 1.900.000,-Kč 

 
SLOVO PRO HOSTY 

 

 p. Lochman (starosta Mn. Hradiště) poděkoval rybářům za jejich činnost. Za spoustu 
akcí, které pořádají a za účast při akcích pořádaných městem. Rybáři patří 
k největším spolkům ve městě. K tomu patří i podpora. Informoval o příjezdové cestě 
k rybníku Spodní Přestavlky, která bude nově v majetku města. Cesta se bude ještě 
zpevňovat. Nově zvolenému výboru popřál hodně sil do dalšího období. Těší se na 
další setkání. 

 

 p. Dvořák (MO Bakov nad Jizerou) poděkoval za pozvání. Všechny přítomné pozval 
na rybářské závody dospělých a na dětské rybářské závody. Poděkoval výboru za 
činnost a spolupráci. 

 

 p. Šilinger (MO Bělá pod Bezdězem) rovněž poděkoval za pozvání. Vyzval základnu 
k větší podpoře výboru při aktivní činnosti. Pozval děti na tradiční rybářské závody. 
Novému výboru popřál do dalšího období. 
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PŘESTÁVKA 
 

 byla vyhlášena přestávka na 15 minut 
 
ZPRÁVA PŘEDSEDY MANDÁTOVÉ KOMISE 
 

 v sále bylo momentálně přítomných …61 členů MO  
 
ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, PRAVIDLA A PODMÍNKY CHODU ORGANIZACE PRO ROK 
2023 
 

 z důvodu skokového zdražení násadových ryb byla stanovena nová cena povolenky 
na RMV Veselá a tím i výše slevy pro členy MO Mn. Hradiště. 

 z důvodu eliminovat zavlečení některých nemocí se s okamžitou platností na RMV 
Veselá zakazuje používat jako nástražní ryby, ryby okrasné, jezírkové a akvarijní. 
Stejně tak i sumečka amerického nebo střevličku východní. 

 ostatní zůstává oproti roku 2022 beze změn 
 
VOLBY 
 

 proběhla volba výboru (př. Čermák Filip, Ďurček Josef, Dvořák Jaromír, Faltys Pavel, 
Langr Aleš, Tuček Ondřej), přímá volba předsedy MO (př. Nohynek Tomáš), volba 
delegáta (př. Langr Aleš) a jeho náhradníka (př. Nohynek Tomáš) na Konferenci 
SÚS, volba a podpora kandidáta do výboru ČRS SÚS a na post předsedy ČRS SÚS 
(př. Hýbner Dušan) …viz. Zápis z voleb.  

 
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. ŠŤASTNÉMU Janu, který 
se rozhodl již dále ve výboru MO nepokračovat. I on obdržel od MO dárkový koš. 
 

 jubilanti 70 let … Josef Fidler, Oldřich Hašek, Vladimír Hloušek, Vladislav 
Hofman, Vladimír Kozderka, Jiří Magura, Imrich Mucska, Josef Urgošík, Jiří 
Vaníček, Jan Verner 
 

 jubilant 75 let …př. Josef Čermák, Jaroslav Dvořák, Jiří Hadač, František 
Hovorka, Jaroslav Hromátka, Svatopluk Kvaizar, Zdeněk Pecka, Milan Synek, 
Antonín Štýbler 

 
 jubilant 80 let …př. Karel Krejbich 

 

 jubilant 85 let …př. Miloš Hlávka 
 

 odznak za dlouholeté členství …př. Petr Antoš, Vladimír Fidler, František 
Hovorka, Karel Beran, Tomáš Pytloun 

 

 Bronzový odznak ČRS …př. Tomáš Nohynek, Tomáš Nohynek ml., Olga 
Zikánová 

 
Všichni jubilanti byli osloveni písemně a pozváni na VČS. 
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DISKUZE 
 

 př. Nohynek za výbor MO …z důvodu skokového zdražení cen všech násadových ryb 
navrhuje výbor MO od roku 2023 zdražení povolenek na RMV Veselá: celoroční - 
3.200,-Kč/ 3 měsíční - 2.700,-Kč/ měsíční - 2.000,-Kč/ 14 denní - 1.600,-Kč/ 7 denní - 
1.200,-Kč/ víkendová (Pá, So, Ne) - 850,-Kč/  1 denní - 450,-Kč. Souběžně se mění i 
sleva z ceny první odebrané povolenky (další budou již za plnou cenu) pro členy 
ČRS, místní organizace Mnichovo Hradiště ve výši: dospělí - 1.400,-Kč/ 16-18*, ZTP, 
důchodci nad 65* let - 1.750,-Kč/ děti do 15* let - 2.500,-Kč 
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 61 proti: 0 zdržel se:  0 
 

 

 př.Nohynek za výbor MO …z důvodu minimalizování možnosti zanesení případné 
nákazy do RMV Veselá se s okamžitou platností zakazuje používat jako nástražní 
ryby, ryby okrasné, akvarijní a jezírkové. Stejně tak i některé invazivní druhy jako je 
sumeček americký nebo střevlička východní. 
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 61 proti: 0 zdržel se:  0 

 
 

 př.Nohynek za výbor MO …z důvodu nového formátu povolenek k lovu a zániku 
povinnosti sumarizace povolenky k lovu se vypouští pokuta 100,-Kč za neprovedenou 
sumarizaci. Pokuta 100,-Kč i nadále zůstává za závažné chyby při vyplňování 
povolenek k lovu. 
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 61 proti: 0 zdržel se:  0 
 
 

 př. First podal návrh, aby bylo na RMV Veselá zavedeno pravidlo, které by omezilo 
týdenní úlovky kapra na 3 kusy. – Př. Nohynek podal protinávrh, aby se na pravidlech 
nic neměnilo a vše zůstalo dle pravidel z roku 2021. Hlasování o protinávrhu … 
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 57 proti: 2 zdržel se:  2 
 
 

 př. Bergman podal návrh, aby byla na RMV Veselá zavedena, „K70“ (horní míra 
kapra obecného 70cm) jako je tomu v celém SÚS. – Př. Čermák podal protinávrh, 
aby vše zůstalo dle pravidel z roku 2021. Tedy horní míra kapra je 60 cm. Hlasování 
o protinávrhu … 
…..……………………………………………………………………………………… 

pro: 53 proti: 4 zdržel se:  4 
 

 

 Dále padlo v diskuzi i několik názorů (dotazů) o kterých se nehlasovalo. Př. Milner – 
zda by bylo možné vysazovat na RMV Veselá i pstruha …př. Hýbner – To by bylo 
možné maximálně v zimě. V létě by ryba nevydržela. Taky je otázka v jakém 
množství vzhledem k velikosti revíru. Opět je tu otázka, zda by se do doby, než se 
voda ohřeje, vypuštěná ryba vychytala. Aby v revíru nepadla. Pokud to členská 
základna schválí a zadá mu to za úkol, tak s tím nemá problém. Př. First – proč při 
dosažení věku 65 let nemá nárok na zproštění brigádní povinnosti …př. Nohynek – 
V MO platí dlouhodobě zaběhlý systém, že se věk počítá včetně. To znamená, že 
v kalendářním roce, kdy dosáhne člen věku 65 let, se na něj ještě slevy nevztahují a 
počítají se až od roku následujícího. Proto byly do Usnesení zaneseny i ročníky, které 
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mají orientaci na slevy a věkové kategorie usnadnit. Příteli Firstovi navrhl, zda chce 
podat návrh na úpravu tohoto pravidla a nechat o něm hlasovat.  

 Př. First upozornil na neustále zamlžené vývěsky na kanceláři MO vzhledem 
k zimnímu období. Sám se nabídl, že opraví. Př. Nohynek nabídku ocenil a 
pomocnou ruku vítáme. 

 
ZPRÁVA PŘEDSEDY MANDÁTOVÉ KOMISE 
 

 v sále bylo momentálně přítomných …61 členů MO 
 
PŘEDNESENÍ A SCHVÁLENÍ NÁVRHU USNESENÍ Z VČS 2022 
 

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

pro: 61 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. Zároveň všechny pozval 
na rybářské závody na Veselé. 

 
V zápise nebyly z objektivních důvodů zaznamenány akademické tituly zúčastněných. 

 
 
 
 
 
 

 
dne 19. března 2022 
vypracoval: př. ĎURČEK Josef 
 

 
 
 
 

 


