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ZPRÁVA PŘEDSEDY VČS 2014 

Vážení přátelé, po roce se opět scházíme, abychom si vyslechli, co se událo nebo 

neudálo v naší MO za uplynulý rok.  

Výbor naší organizace se scházel vyjma …………….. každý měsíc. I přesto, že pracovní 

povinnosti členů výboru nedovolují, abychom byli pokaždé v kompletní sestavě, účast je 

velmi dobrá, což svědčí o tom, že nám na bezproblémovém chodu organizace záleží. 

Práci výboru vám nemusím podrobně popisovat, protože všichni víte, že je to činnost, která 

zabezpečuje chod organizace a na akcích, které plánujeme a realizujeme, se každý člen 

výboru stará o svůj „řekl bych úsek“. Nyní bych chtěl vyzvednout stěžejní funkce: hospodáře, 

pokladníka a jednatele. Tito lidé plní nejdůležitější úkoly nutné pro existenci organizace. 

Zodpovědným přístupem a vzájemnou spoluprácí funguje výbor dobře a spolehlivě. 

Úzce spolupracujeme s revizní komisí, která se podílí na všech akcích společně s výborem. 

Svými návrhy a přístupem spoluvytváří srdce organizace. 

 

Akce pořádané naší organizací jsou již tradiční. Sezónu zahajují veřejné závody 

Bělský Kapr, avšak loni bylo všechno jinak. Z technických důvodů – šlo o opravu hráze, která 

nám zasáhla do termínu konání závodu, jsme udělali datumovou změnu a závody jsme 

uskutečnili až ve druhé polovině roku. I když se snažíme závody zkvalitňovat a vylepšovat - 

minimalizujeme rozdíly mezi lovnými technikami tím, že se hodnotí všechny ryby a to na 

váhu, ne na centimetry. Samotný den závodu jsme změnili z neděle na sobotu, ale ani tak se 

nám nedaří naplnit kapacitu, co se počtu lovících týká. Závod jako takový se nebojím 

ohodnotit jako zdařilý ve všech oblastech.  

Další z velkých akcí jsou dětské rybářské závody spojené s dětským dnem. Tady se na nás 

vyřádilo pro změnu počasí. Závod, ač za občasného deště a ne moc vlídného počasí, se 

podařilo díky houževnatosti dětí ustát. Odpolední program nešlo jinak než zrušit, protože 

počasí se zhoršovalo a s ním také terén v místech, kde se měli hry a soutěže konat. Opět jsme 

se však nevzdali a děti o jejich odpoledne nepřipravili. Termínově jsme sjednotili Bělského 

Kapra a Dětský den se Slonem. Pro děti byly opět připravené dovednostní i znalostní soutěže, 

hry a poutavé ukázky hasičů, kynologů, airsoftová střelnice, vystoupení zájmového klubu 

Kaštánek, skupiny historického šermu a tradiční jízdy loďkou po rybníce. Nezapomněli jsme 

na občerstvení a ceny pro všechny děti, které se na odpoledne na rybníce vypravily.  

Místní rybářské závody, ač za mnohem lepšího počasí než ty dětské, se vyznačili opětovně 

malou účastí. 

Další akce shrnu do jedné. Je to poznávací dopoledne pro školu a mateřské školky. I 

když jsou to akce počtem účastníků mnohem menší, tak jsou pro nás významné. Myslíme si, 

že ukazovat dětem krásy přírody, smysl má. Máme připravené hry a soutěže, projížďky na 

loďce, poznávání ryb, ukázku chytání ryb a samozřejmě svačinku a nějaké mlsání. Dětem se 

s námi na rybníce vždycky líbí a nás to těší a tajně doufáme, že se ba rybník vrátí v podobě 

zapáleného rybáře, protože rybařina je krásný koníček.  

Na závěr můžu konstatovat, že všechny cíle, které jsme měli – a to jak výbor, tak i celá 

organizace, jsme splnili. 
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Dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval městu, že nám poskytuje rybník, 

na kterém se můžeme věnovat svému koníčku, a také děkuji všem sponzorům, kteří nám 

věnují dary na naše akce. Další poděkování patří příteli Michalu Šilingerovi za starostlivost a 

vedení webových stránek, výboru, dozorčí komisi a rybářské stráži za jejich celoroční práci a 

také děkuji jednotlivým členům, kteří pomáhají nad rámec svých povinností a také hostům, 

kteří přijali pozvání na naši členskou schůzi. 

 

Děkuji za pozornost. 

 

Předseda MO ČRS 

Bělá pod Bezdězem 

 

Jiří Dvořák 


