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Zpráva činnosti MO za rok 2011 

 

Vážení přátelé, vážení hosté,  

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

uplynulý rok. V minulém roce se členové výboru naší MO sešli celkem 11x s nadpoloviční 

většinou.  Řešily se 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.  

  I nadále pokračujeme v rekonstrukci našeho zázemí a to klubovny. V loňském roce jsme si 

dali za úkol výměnu oken, vstupních dveří, zateplení stropu a spousty dalších úprav. Ne vše 

jsme stihli zrealizovat. Všímavým členům neunikla výměna oken, dveří a nová 

elektroinstalace nejen pro výpočetní techniku. DK se ujala celkové opravy vnitřních omítek a 

nové malby. S ohledem do let budoucích lze konstatovat, že máme v klubovně ještě spousty 

práce, aby se dalo říct ,,zvládli jsme to a klubovna je chloubou nás členů MO B.p.B‘‘.   

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

startujeme lovnou sezónu ,,Bělským kaprem“. Vloni už po šesté! Mohl bych Vám povídat 

pohádku, že nám opět stoupl počet závodníků oproti letům minulým. Ale bohužel. 

Zaznamenali jsme pokles startujících. I přes tento úbytek, byl počet závodníků ucházející. Dá 

se konstatovat, že naše závody jsou stále na velmi vysoké úrovni, o čemž svědčí fakt, že se k 

nám vracejí soutěžící z velkých dálek a nešetří chválou. 

  Dne 14. 5. 2011 bylo uspořádáno klání mezi našimi členy. Závody pro členy MO B.p.B..  

Zúčastnilo se mizivé procento našich členů. Pokud by se do závodů nezapojili pořadatelé, 

konečný součet závodníků by nepřekročil číslo 20. Chtěl bych jen podotknout, že jste si tyto 

závody prosadili. Výbor vám vyhověl, ale vašeho poděkování se nám dostalo formou mizivé 

účasti. Položme si otázku..? Budeme pokračovat i do budoucna?? Dokažte nám, že opravdu o 

,,Místní závody stojíte“. A že to nebyl vyřknutý blábol do prázdna, aby se třeba výbor nenudil 

a měl o víkendu, co dělat. Není to totiž jen o tom, že brzy ráno vstaneme a snažíme se, aby 

tyto závody stály za to. Mnozí z Vás neví, že je s tím spousty běhání několik týdnů předtím. 

Co se týče darů, občerstvení, veřejné záchody, omezení lovu na revíru, příprava zázemí atd. 

Co by se stalo, kdyby byly místní závody v duchu tzv. „srandamače“ a místo cen si rozdali 

diplomy? Přišlo by alespoň těch 20 členů? 

   Třešničkou na dortu se stali ,,Dětské rybářské závody a s tím spojený Dětský den se 

Slonem“, které se odehráli 28. května 2011. I přes velmi studené ráno se počet malých 

závodníků vyšvihl oproti předchozím letům opět o laťku výš. To nás velice potěšilo a naše 

motto zní ,,na dětech musíme stavět budoucnost“. Členská základna stárne rychleji, než si 

připouštíme. S radostí opakuji, že tyto závody se stávají oblíbenějšími a nejen pro děti z 

našeho okolí, ale z celého kraje. Snažili jsme se, aby od nás nikdo neodjel s prázdnou.  Tady 
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bych chtěl podotknout, že sponzorů stále ubývá či jejich dary jsou méně početné, tak jen 

poprosím, každá maličkost dětské oko potěší a darujícího u srdce zahřeje, že i on mohl udělat 

radost. Pevně věřím, že se dětské závody povedly. Po pravdě s tak velikou účastí jsme 

upřímně nepočítali. 

  Odpoledne následoval „dětský den se SLONEM“. Program byl velice pestrý a to nejen pro 

naše ratolesti. Odstartovali jsme soutěžemi. Poté dorazily státní složky, které nám ukázali 

nejen svoji výzbroj. Výtvarná dílna RS Kaštánek v nás probudili umělce, historická jednotka 

„Zeměbranecký pluk č. 10“ nám předvedl bitvu, kynologický klub Bělá pod Bezdězem nám 

poodhalil um svých čtyřnohých miláčků a spousty dalších. Všem zúčastněným na dětském dni 

ještě jednou za celou MO děkujeme. 

  Pro letošní rok se chystáme změny na všechny námi pořádané rybářské závody. Nemějte 

obavy, změny se projeví především v přidružených složkách, ale závodů jako takových se 

dotknou pouze okrajově. 

  Zajisté Vám neunikl fakt, že jsme upustili od realizace rybářských závodů ,,Bělská 

plavačka“. K tomuto kroku nás vedla především finanční situace a obavy o účast. O zrušení 

těchto závodů vedl výbor MO bouřlivou debatu a následně bylo rozhodnuto tyto závody 

zrušit. 

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

organizace. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na těchto akcích zúčastnili jako 

pořadatelé nebo členové. Všem, co se podíleli na přípravách či 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. Jak už zaznělo v úvodu, 

scházeli jsme se pravidelně a řešili možné i nemožné. Ne vždy byl výbor jako celek jednotný 

ve svých názorech. Občas to mezi námi dost zajiskřilo a panovala napjatá situace. Pokaždé 

však došlo k vzájemné dohodě ku prospěchu dané věci a mohli jsme se zabývat dalšími 

záležitostmi.   

  Výbor jako celek hodnotím velmi pozitivně. Přesto však máme mezi sebou jedince, kteří 

takzvaně táhnou celý výbor vpřed a dávají motivaci ostatním. 

  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. Zkrátka čím víc se 

snažíme, tím menší máme oporu ve Vás, tedy členské základny.  

   Již třetím rokem pokračujeme v elektronickém zpracování veškeré agendy, co se týká chodu 

naší MO. Pro naše kolegy, kteří jsou v dnešní době už tatínkové a dědové, sice datové 

soubory jsou stále tabu, ale mladším ročníkům ne. V té dnešní uspěchané době se bez 

počítačů neobejdeme.  

  Pokud si spočítáme cenu poštovních známek a vynásobíme to počtem odeslané pošty, 

vyjdou nám závratná čísla. V součastné době drtivá většina MO, ale i složky ČRS 
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upřednostňují veškerou komunikaci v elektronické podobě. My, jako MO B.p.B nemůžeme 

zůstat pozadu a musíme držet krok s dobou a součastnými trendy. Tímto bych rád podzvedl 

práci našeho předsedy DK př. Šilingera, který se stará o veškerou výpočetní techniku a to 

s minimálními náklady pro naši MO. 

  Jak to každým rokem bývá, stále se nám vracejí nedoručené obsílky, které rozesíláme Vám 

našim členům. Dopisy se nám vrací z důvodu, uváděno poštou, přestěhoval se nebo jiné 

důvody. Jako každý rok, tak i letos opět apeluji na všechny z Vás, abyste neprodleně hlásili 

změnu bydliště, popř. že máte jinou korespondenční adresu! To se týká i Vás členů, u kterých 

dojde v průběhu roku k výměně rybářského lístku. Je za potřebí nám tuto skutečnost 

neprodleně nahlásit. Nejrychlejší a nejlevnější cesta je formou e-mailu, který najdete na 

našich webových stránkách a na nástěnkách MO. 

  

Děkuji za pozornost.  

Petrův zdar!  

Předseda MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

Josef MACHAČ 


