
VYHODNOCENÍ PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK 

MO ČRS BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

Vážení přátelé, hosté… 

1. Dovolte mi Vás seznámit a vyhodnotit činnost našich oficiálních stránek MO ČRS 

BpB a dále Vás seznámil se změnami, které proběhly v rámci přechodu na 

elektronické zpracování administrativní činnosti. 

2. Nejprve Vás chci seznámit s tím jak vznikly naše Webstránky. 

Zhruba v měsíci únoru 2009 byl vznesen od členů výboru naší MO požadavek na vytvoření 

web stránek, které by přinášeli informace pro širší členskou základnu naší MO ohledně 

konání brigád a ostatních činností, které pořádá naše MO. Jednalo by se o dokonalejší formu 

stávajícího zveřejňování na „Nástěnce MO ČRS BpB“, kam se nevešlo mnoho informací. 

3. Osloven jsem byl oficiálně výborem já a v měsíci březnu 2009 jsem předložil výboru 

MO návrh na realizaci včetně propočtů finanční náročnosti. V tomto měsíci byl rovněž 

vybrán poskytovatel společnost Metronet a dále firma, která realizovala výstavbu 

páteřní struktury Webových stránek dle požadavků naší MO. 

V měsíci květnu 2009 byl zahájen zkušební provoz stánek a zároveň došlo ke jmenování Web 

administrátora výborem MO ČRS a postupné oživování těchto stránek 

4. Zprvu byl záměr jen jednoduchou formou informovat naše členy o dění a termínech 

počínaje výdejem povolenek až po konání závodů, ale postupmě přibývali požadavky 

na zavedení i dalších informací souvisejících jak z naší MO, tak i z okolních 

organizací a zejména informace týkající se legislativy apod. 

Dnes najdete na našich stránkách informace ze všech možných oblastí působnosti, zejména 

termínový kalendář akcí, vyhodnocení těchto akcí, fotografie z akcí a podobně. 

Dále zde naleznete informace a rady jak se stát rybářem, z oblasti ekologie a dále prolinky na 

ČRS, SUS a spřátelené organizace a weby. 

5. Musím zde vyzvednou ještě jeden bod, který se podařilo realizovat a to převedení naší 

Kroniky MO Bělá pod Bezdězem do elektronické podoby, kterou jako jedna z mála 

organizací máme takto zpracovanou a přístupnou celé členská základně a neustále se 

na ní pracuje. 

6. Rovněž hlasovací ankety, které probíhají na těchto stránkách slouží jako podklad pro 

rozhodování našeho výboru MO při realizaci některých projektů. 

7. Vzhledem k tomu, že se stránky budovali takřka za pochodu, bylo nutné přizvat ke 

spolupráci na těchto stránkách i další naše členy. Těmi se stali přítel Martin Pařík, 

Hana Bohatá a Petra Bártová jakožto editoři. Po zaškolení se systémem prováděli 

samostatnou editorskou činnost a chtěl bych jim tímto poděkovat za dobře odvedenou 

práci. 

8. Samostatnou kapitolou je spolupráce se spřátelenými organizacemi, a spřátelenými 

weby, která se neustále rozšiřuje ku prospěchu naší MO. 



9. Chci zde vyzvednout zejména 6. ZŠ v Mladé Boleslavi, zastoupenou ředitelem školy 

panem Ing. Tomášem Suchým, (který se omlouvá, že nemohl z důvodu zaneprázdnění 

přijmout pozvání). Tato škola věnovala naší MO výpočetní techniku pro zpracování 

běžné agendy naší MO. 

10. Dalším našim klíčovým partnerem je spolupráce s C.T. Akvarius, se kterým byla 

v roce 2009 navázána úzká spolupráce. C.T. Akvarius se zabývá lovem trofejních 

kaprů a další jeho činností je rozsáhlá práce s mládeží a v neposlední řadě 

vydavatelská činnost v rámci publikování z oblasti rybolovu a rybolovné techniky.  

Chci  poděkovat zástupcům C.T. Akvarius za publikace, které nám zdarma dovezli. Jedná se o 

Mezinárodního kaprařského magazímu „Kapr a Kapří svět“ a časopis Rybář. 

Přínos pro naši MO z této spolupráce byl v roce 2009 mimo jiné i dodávka trofejních kaprů 

pro revír Slon a podíleli se nemalou měrou na přípravě a průběhu „Bělského kapra“ a 

„Dětských rybářských závodů“. 

11. Rovněž byla v druhé polovině roku 2009 navázané spolupráce při výměně informací 

s MO ČRS Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a Benátky nad Jizerou. 

12. Vzhledem k tomu, že naše stránky fungují teprve rok, lze hodnotit návštěvnost za 

průměrnou  k velikosti naší organizace. 

Denně je v průměru navštíví zhruba 20 zájemců o informace. 

Týdně se průměr pohybuje okolo 150 návštěvníků. 

Celkem za rok 2009 to bylo přes 4000 přístupů. 

Plány do budoucna 

 Udržet stránky v provozu s aktuálními informacemi 

 Neustále zvyšovat atraktivitu stránek 

 Získávat nové Editory a přispěvatele z řad našich členů 

 Zvyšovat odbornou úroveň stávajících a nových Editorů 

 Navýšit kapacitu diskového prostoru ze současných 250 MB na cca 500 MB 


