
Výroční členská schůze MO ČRS Benátky nad Jizerou 

 Dne 14. března 2010 od 9:00 hod. v restauraci Na Vyhlídce proběhla VČS místní organizace. 

 

 Jakoţto spřátelená organizace, jsme byli pozváni a této události se za MO ČRS Bělá pod 

Bezdězem oficiálně zúčastnili př. Šilinger Michael a př. Bergmann Petr. 

Předesílám, že zde nechci širokosáhle popisovat, o čem všem schůze byla a co je u nás lepší nebo horší 

oproti spřátelené MO ČRS Benátky nad Jizerou, ale budu se snažit o objektivní pohled na věc.  

 Pokud mohu hodnotit účast členské základny tamní organizace, jen konstatuji, ţe všude je to asi 

stejné. Z počtu cca 539 registrovaných členů bylo přítomno na VČS pouhých 67 členů a to včetně 

funkcionářů. 

Tato schůze byla rovněţ „Volební“, jako 

tomu bylo v naší MO a vzhledem k nízké 

účasti byla zahájena aţ po 15 minutové 

čekací době. 

Odstupující předseda přednesl program jiţ 

v pořadí 91. Výroční schůze MO ČRS 

v Benátkách nad Jizerou a mimo jiné i 

„Návrh kandidátů na členy nového výboru“ 

a „Dozorčí komisi“. 

Zajímavým zpestřením bylo pouţití 

projektoru a promítání jednotlivých 

příspěvků vystupujících funkcionářů a jak 

dobových, tak současných fotografií 

pořízených na akcích pořádaných touto 

organizací. Tuto metodu jsme rovněţ  



 

zavedli i u nás a přineslo to zpestření. Do budoucna jiţ tomu nebude jinak a věřím, ţe i ostatní organizace 

půjdou touto cestou. 

Schůze se nesla v poklidném duchu a 

byly hodnoceny stejné problémy, které 

řeší nejedna organizace MO ČRS, ať je 

to brigádní činnost členské základny, 

která je asi ve většině organizací 

nevalná, odkup pozemků do vlastnictví, 

kde slavili úspěch přes četné peripetie, 

aţ po úhyn ryb. 

Vystoupení všech funkcionářů tamní 

organizace bylo zajímavé a poučné. 

Zprávy, které přečetli, byly zpracovány 

na profesionální úrovni, coţ i potvrdil 

pan starosta ve svém vystoupení jakoţto 

host na této schůzi. (druhý zprava)  

Mimo jiné bylo vyvoláno hlasování o 

zavedení poplatku od lovících za 

nesprávně vyplněný „Sumář úlovků a docházek“ jako tomu je i v jiných organizacích. Tento zvláštní 

poplatek byl stanoven na 50,- Kč a následovným hlasováním byl schválen členskou základnou takřka 

jednohlasně. 

  Jako hosté byli přítomni starosta města Benátky nad Jizerou Jaroslav Král a dále zástupci za MO 

ČRS Mladá Boleslav, Předměřice nad Jizerou a zástupce SÚS pan Elstner. 

 

   

Vystoupení hostů na 91. Výroční schůzi MO ČRS Benátky nad Jizerou 

  

 Zejména vystoupení pana starosty bylo velice zajímavé. Úvodem svého projevu dosti podrobně 

seznámil členy MO s tím, co všechno se podařilo v uplynulém roce vybudovat a jaké projekty město 

plánuje do budoucna. Zároveň nastínil otázku financování jednotlivých projektů vybudovaných 

v minulosti a uvedl, ţe město hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. A právě na základě vyrovnaného 

rozpočtu místním rybářům mimo jiné přislíbil nadále podporu a tak potřebné finanční prostředky nejen na 

zamýšlené projekty, které připravuje místní organizace, ale i na provoz dětského rybářského krouţku a 

ostatní aktivity pořádané MO ČRS směrem k mládeţi. Poděkoval za dosavadní spolupráci s představiteli 

výboru tamní organizace ČRS a ubezpečil přítomné, ţe i nadále bude zastupitelstvo úzce spolupracovat 

s rybáři místní organizace a podporovat je v jejich úsilí.  



Za jeho vystoupení sklidil zaslouţený potlesk a naše organizace můţe jen závidět přístup tamních 

zastupitelů v čele s panem starostou.  

Mé vystoupení se týkalo poděkování za 

pozvání, informace o tom, ţe v naší MO jiţ 

VČS proběhla (také s nevalnou účastí) a byli 

řešeny obdobné starosti, které nás tíţí, dále ţe 

i u nás se vyuţívá program pro evidenci 

členské základny a zavedení poplatku by mělo 

být ku prospěch věci a v naší MO je tento 

poplatek stanoven na 100,- Kč.   

Dále jsem seznámil přítomné členy místní 

organizace a výbor s naším termínovým 

kalendářem pořádaných akcí, které pořádáme 

v tomto roce a pozval nejen členy MO ČRS 

Benátky nad Jizerou, ale i veřejnost na 

„Dětský den se Slonem“ a veřejné závody, 

kde bude připraven zajímavý program. 

               Pan starosta města Benátky n, Jizerou první zprava 

 

Vystoupení předsedy MO ČRS Předměřice nad Jizerou 

Dále pak na uzavření revíru 411 005 ve dnech 1. a 2. 5. 2010 z důvodu konání rybářských závodů. 

 Rovněţ  byl nově zvolenému výboru MO ČRS Benátky nad Jizerou předán oficiální znak naší 

organizace v zeleném vyhotovení, který se jim líbil. Ţivě se zajímali ohledně jeho vzniku a z jakých 

tradic tento znak vychází. 

 Závěrem jsem popřál všem nově zvoleným a stávajícím funkcionářům hodně štěstí, trpělivosti 

v následujícím funkčním období a všem členům hodně příjemných záţitků u vody.  

Zpracovali 

Předseda DK Michael Šilinger a                                 

Člen DK Petr Bergmann 


