
Střípky z VČS MO Mnichovo Hradiště, konané 2. 4. 2011  v pivovarské restauraci 

„Skála“ 

  Tak jak bývá každoročním zvykem, zástupci naší MO jsou zváni na VČS spřátelených 

organizací.  Ač neplánovaně, (původně naší MO měl zastupovat předseda př. Machač) ale o to 

větší radostí jsme vyrazili do „Skály“ na průzkum. Ve složení Martin Pařik – místopředseda a 

Petra Bártová – editorka webu. A abyste byli v obraze, přinášíme několik poznatků, které jsou 

pro nás většinou přínosem. 

  Mezi hosty byste našli nejen nás, ale i starostu města Mnichova Hradiště, za ČRS SÚS 

dorazil Dušan Hýbner, MO Bakov nad Jizerou, Myslivecké sdružení Jivina a Ptýrov. 

  Průběh byl zhruba stejný jako každá schůze, kterou známe. Začínalo se o 15 minut později, 

určitě víte, proč.. Pak proběhlo uctění památky zesnulých, volba mandátní a návrhové komise. 

  Rozumné slovo měl předseda MO Jiří Bína, zhodnotil práci členské základny a to velice 

kladně. Ač je to k nevíře, někteří členové vykázali cca 1000 brigádnických hodin. To mě 

upřímně docela zaráží, takové hodiny u nás můžou mít maximálně funkcionáři, ale z členské 

základny nikdo. V čem to asi bude? Další věc, která mě šokovala, jak jsou přísní na své členy, 

co se týče vyplnění sumářů. U nás máme za špatně vyplněné sumáře jednorázovou pokutou 

100,-. Pokud jsem slyšela dobře, tak u MO MH to řeší pokutou 50,- a zároveň jsou pozváni na 

školení, jak správně vyplnit lístek. Toto školení je zpoplatněno v hodnotě 200,- Zní to 

zajímavě, že? 

  Pak si vzal slovo starosta města MH, p. Vajzr, který poděkoval za údržbu vodních ploch, za 

ochranu přírody, ale také lidem, jenž se starají o práci s mládeží. 

  Poté následovali, nám dobře známé zprávy hospodáře, ekonoma, pokladníka, také referenta 

pro mládež nebo předsedy dozorčí komise. Vzápětí na to si vzal znovu slovo hospodář, který 

opět názorně ukázal správně vyplněné sumáře docházek a úlovků a poukázal na časté chyby. 

Udělili se svazové vyznamenání a odměny jubilantům. 

  V diskuzi bylo pár podnětů k zamyšlení, první, co se týče pochybení u akce „Velká voda“ na 

jejich revírech, ale taky otázky, proč od MO MH členové odcházejí do Prahy nebo kolik mají 

aktivních členů. Veškeré otázky brzy zodpoví výbor na svém webu. 

  Po tomto si uzmul mikrofon Dušan Hýbner, zástupce ČRS SÚS, který poděkoval za pozvání, 

ale také řekl hned několik vět, které možná někomu rozjasnili mysl. Dozvěděli jsme se, že 

organizace stárnou, omladina nemá takový zájem, takže se můžeme do budoucna těšit na 

prázdné rybníky, atd. Poslední dobou častěji MO přicházejí o své revíry, majitelé pozemků 

mají velké finanční nároky, kdy opravdu nelze vždy uspokojit. 

  Nakonec vystoupil kulturní referent, který nás pozval na jejich rybářské závody, které se 

budou konat 7. května, kde je hned několik hodnotných cen. 

  Na závěr jen chci říct, že naše organizace je stále na nás velice hodná a my bychom si jejich 

loajality měli vážit a něco dělat pro to, aby výbor nemusel diktovat nové podmínky. 

 
Za MO Bělá pod Bezdězem 

Martin Pařik, Petra Bártová 

 


