
Zpráva o činnosti MO za rok 2010 
 

Vážení přátelé, vážení hosté, 

 

dovolte, abych Vás ještě jednou přivítal na dnešní VČS a seznámil Vás s činností naší MO. Za 

loňský rok se náš výbor setkal 12x s nadpoloviční většinou a řešil problémy, které byly potřeba neodkladně 

projednat a zaujmout k tomu jasné stanovisko. O tom jste se mohli přesvědčit všichni z Vás, kteří čtou 

pravidelně naše webové stránky a nástěnky. 

 

V minulém roce naše klubovna prošla částečnou rekonstrukcí, vybudovalo se sociální zázemí, 

proběhlo zasíťování objektu, vybudoval se nový komín a topení se předělalo z ústředního na krbové, které je 

podstatně levnější a ohleduplnější vůči přírodě. Jestli můžu podotknout, tak firma, která zajišťovala stavbu 

komína byla velice rychlá, výborně spolupracovala s naší MO, tímto bych jí rád poděkoval za celou 

základnu. Nemůžu zapomenout ani na naše členy, kteří se podíleli na realizaci veškerých úprav klubovny.  

V letošním roce jsou v plánu výměna oken, vstupních dveří a zateplení stropu. Částečně by měla 

projít i výměnou elektroinstalace a vybudování malé kuchyňky, která přijde vhod, hlavně funkcionářům, 

kteří tam tráví hodně času nejen při výdejích povolenek.  

 

 Nyní bych se chtěl zmínit o akcích, které proběhli v loňském roce. Z kraje května jsme zahájili 

tradičně Bělským kaprem, loni už po páté! Rok od roku nám na těchto závodech stoupá počet účastníků, 

čímž můžeme říct, že naše závody se stávají lukrativnějšími a to nejen pro rybáře z blízkého okolí, ale můžu 

zmínit města soutěžících:Vsetín, Most, Žďár nad Sázavou atd.  

Mrzí mě, že jako každý rok mezi Vás rozešleme listinu, kde se členové zavazují k pomoci nebo daru 

k akcím naši MO a těsně před akcí se od nás odvracíte. 

 Po delší době jsme se opět vrátili k Místním závodům pro členy MO. Chtěli jsme zjistit, zda je o tyto 

závody zájem. Zúčastnilo se 26 našich členů, a proto se náš výbor vyjádřil tak, že i letos tyto závody 

uspořádáme a pokud neklesne zájem členů, budeme pokračovat i do budoucna. 

 Pěkným překvapením byly pro nás Dětské rybářské závody a s tím spojený Dětský den se Slonem. 

Dětí se totiž zúčastnilo neuvěřitelných 68! Počet, který nám vyráží příjemně dech, a doufáme, že tento rok 

překlouzneme přes krásnou sedmdesátku. Opět musím opakovat, že tyto závody se stávají oblíbenými a 

nejen z našeho okolí, ale z celého kraje. Snažili jsme se, aby od nás nikdo neodjel s prázdnou a jsem rád, že 

se to povedlo, protože s tak velikou účastí jsme upřímně nepočítali. Zvláštní cenou pro tento den, bylo i 

vyhlášení Úlovku dne. 

 Odpoledne děti vyměnily pruty za soutěžní lístky a vrhly se do zdravého soupeření, aby si mohly 

opéct vuřt. Program byl velice pestrý, nejen že dorazily státní složky, které nám ukázali zásah anebo nás 

naučili základy první pomoci. Tyto činnosti byli dětmi velice oblíbenými, a proto bych se nebránil 

spolupráce do dalších let. Tento den jsme pořádali, poprvé, bez pomoci městského kulturního zařízení, které 

se vzdalo podílení na Dětském dnu z důvodu nedostatku finančních prostředků. Kdo se na dni podílel, bylo 

Rodičovské sdružení Kaštánek, kterému děkujeme za výtvarnou dílnu, kde se děti měnily ve víly a 

hastrmany. 

 

 S dětmi jsme pokračovali na Poznávacím dnu, který se loni konal jen jednou, ale za hojné účasti 

našich nejmenších. Po celé dopoledne jsme se jim maximálně věnovali, zajezdili jsme si na lodičkách, 

proháněli jsme ryby v trdlišti a i z hlediska výuky jsme je ponořili do hlubin ochrany přírody a ukázky 

rybolovu. Nakonec si děti pochutnaly na vuřtu z naší udírny, zahrály si soutěže a spokojený úsměv dětí nás 

těšil ještě hodně dlouho po této akci. 

 

Loni poprvé jsme zahájili závod, který nesl název Bělská plavačka. Závody se uskutečnily v záři a to 

za podpory nejen našich členů, ale i od rybářů z širokého okolí. Jednalo se o první závody tohoto druhu na 

našem rybníku a s napětím jsme očekávali, jaká bude účast a jak tyto závody vůbec dopadnou. I když to 

byla pro nás jedna velká neznámá, tak i přesto se osvědčila a do let budoucích s těmito závody počítáme. 

  

 Když tyto akce shrnu dohromady, tak je hodnotím jako velice zdařilé, co účasti se týče a organizace. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na těchto akcích zúčastnili jako pořadatelé nebo členové, jenž se 



podíleli na přípravách a na celkové realizaci. Bez jejich pomoci bychom vše nezvládli, jmenovat letos 

nebudu, protože se stále jedná o stejné lidi a ti sami moc dobře vědí, o kom se mluví. 

 

 Hodnotil jsem akce, nyní přistoupím k hodnocení výboru MO. Mezi naše řady jsme přijali nového 

člena výboru př. Vrabce, který zapadl do našeho kolektivu rychle a bez problémů. Jeho názory jsou 

přínosem pro výbor a tím i celou organizaci. 

  

 Výbor hodnotím celkově kladně, ale stále jsou mezi námi někteří, co vyčnívají nad ostatními. 

  

 Jako každý rok je pro mě velice smutné poznání, že z celé členské základny se aktivně podílí 

minimum členů naši MO na pomoc výboru při jednotlivých akcích. Je to jako jednoduchá matematická 

trojčlenka, čím více máme členů, tím menší je aktivita všech. 

 

 Už druhý rok pokračujeme v elektronické podobě veškeré agendy, co se týká naší MO. Nejen že zde 

najdeme evidence členů, brigády, ale také roční úlovky atd. Dnešní doba je moderní, takže i my šetříme lesy 

a SÚS zasíláme po jejich žádosti vše v elektronické podobě.  

 

Chtěl bych se na závěr zmínit drobnou připomínkou o nedoručených nebo vrácených obsílkách členům naší 

MO. Dopisy se nám vrací z důvodu, uváděno poštou, přestěhoval se nebo jiné důvody. Apeluji na všechny 

z Vás, abyste neprodleně hlásili změnu bydliště, popř. že máte jinou korespondenční adresu!  

 

 Nyní z té veselejší stránky. 

Po ukončení VČS proběhne taneční zábava s kapelou AZ Best, která bude plnit Vaše hudební přání pro Vás 

a Vaše partnerky, tímto Vás srdečně zvu a popřeji pěknou zábavu. 

 

Děkuji za pozornost. 

 

Petrův zdar! 

 

Předseda MO ČRS 

Bělá pod Bezdězem 

 

Josef MACHAČ 


