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VYHODNOCENÍ PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK 

MO ČRS BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2010 

Vážení přátelé, hosté… 

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

činnosti Editorů, kteří tyto stránky udržují v aktuálním stavu. 

2. Stránky vstupují do třetího roku své působnosti a za tuto dobu doznali značných změn a 

velikosti. Z původně jen omezených stránek, kde se mělo jen párkrát do roku zveřejnit 

informace týkající se akcí naší MO je dnes stav takový, který vidíte na plátně, kde jsou 

Vám tyto stránky promítány. V současnosti dosahují úctyhodné velikosti a obsahují snad 

všechny možné kategorie a informace, z oblasti Rady ČRS, SÚS Praha, MRS a spoustu 

dalších zajímavostí. Hlavním úkolem je v předstihu Vás informovat o dění v naší 

organizaci a dále Vás informovat o akcích, které naše MO plánuje. 

3. Stránky by ovšem nemohly existovat bez obětavé práce Editorů a samo sebou i 

Administrátora, který nad stránkami zajišťuje technický dozor. Mrzí nás jen, že se 

doposud nepřihlásil žádný nový editor, který by se zapojil do našeho kolektivu a přinesl 

by tak tíženou pomoc při tvorbě těchto stránek. Nic přitom na tom není. Stačí jen napsat 

nějaký ten článek, vyhledávat zajímavosti z oblasti rybolovu na Internetu a podobně. 

4. Musím zde zmínit 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. V současnosti je kronika celkově renovovaná a tudíž ji lze vzhlédnout pouze 

v elektronické podobě. V měsíci březnu tohoto roku snad již kroniku budeme mít zpět a 

dojde rovněž na oskenování chybějících záznamů za poslední období. Jako celek bude 

znovu publikována na našem webu.   

5. Rovněž hlasovací ankety, které probíhají na těchto stránkách, slouží zejména jako 

podklad pro rozhodování našeho výboru MO při realizaci některých projektů, akcí a 

Vašich názorů. 

6. Samostatnou kapitolou je spolupráce se spřátelenými organizacemi, a spřátelenými weby, 

která se neustále rozšiřuje ku prospěchu naší MO. Tímto bych chtěl poděkovat všem za 

pomoc kterou nám přináší a věřím, že do budoucna tomu nebude jinak a spřátelené 

organizace se budou rozrůstat. 

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

panem Ing. Tomášem Suchým, který je zde přítomen. Tato škola věnovala naší MO 

výpočetní a kancelářskou techniku nejen pro zpracování běžné agendy naší MO ale i 

rovněž pro pořádání rybářských závodů. 

8. Vzhledem k tomu, že naše organizace co do počtu členů není nikterak velká, lze hodnotit 

návštěvnost našich stránek zejména před a po pořádání významných akcí, které pořádáme 

za velmi úspěšnou. 

 Celkem návštěv od zahájení provozu: 11 560 přístupů  

 Týdně se průměr pohybuje okolo 150 přístupů. 
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 Denně je v průměru navštíví zhruba 25 zájemců o informace. 

 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 

 

Děkuji za pozornost 

 

Webmaster 

Michael ŠILINGER 

 


