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Zpráva předsedy ČRS, z.s., místní organizace 

Bělá pod Bezdězem za rok 2015 

Vážení přátelé dovolte, abych Vás seznámil s činností výboru a činností naší místní 

organizace za rok 2015. 

Výbor se schází pravidelně jednou za měsíc, je jasné že v dnešní době při vytížení všech členů 

výboru je velmi těžké najít termín schůze vyhovující všem. Přesto mohu konstatovat, že účast 

je velmi dobrá a to že někdo chybí z důvodů pracovních povinností je spíše výjimkou. Zápisy 

z výborových schůzí jsou Vám členům přístupné na nástěnkách a na našich webových 

stránkách. Naše organizace čítá přes 300 členů a tak není jednoduchá záležitost zajistit její 

bezproblémový chod. Výbor řeší věci týkající se chodu organizace, počínaje výběrem 

povolenek, plánováním brigád, přípravou VČS, přípravou termínového kalendáře akcí, jejich 

zajištění, a řešením problémů, které nastanou průběhu roku. Úroveň výborových schůzí je 

velmi dobrá, k tomu přispívá zejména jednatel př. Neuman. Jeho pečlivě připravený program 

se stal samozřejmostí. Dále hospodář př. Hýbner.  Jejich příspěvky k projednávaným tématům 

jsou vždy věcné a obsahově vyčerpávající. I ostatní členové výboru pracují velmi dobře. I 

když ne vždy, mají všichni stejný názor, nakonec najdeme způsob jak problém vyřešit. Dále 

musím zmínit i velmi dobrou spolupráci s DK kdy alespoň jeden z členů bývá na výborové 

schůzi přítomen. V roce 2015 skončil ve výboru př. Jiří Hofman, důvodů bylo hned několik - 

vzdálenost trvalého bydliště, pracovní i osobní povinnosti. Za př. Hofmana byl do výboru 

kooptován př. Marek Braslavec, který se okamžitě aktivně zapojil a převzal funkci referenta 

čistoty vod a pomáhá př. Měšťanovi s vedením dětského kroužku. Navíc jsme s příchodem př. 

Braslavce získali velmi zručného a obětavého řemeslníka, ochotného pomoci tam, kde je to 

potřeba. Celkově mohu konstatovat, že práce výboru je na velmi dobré úrovni, za což chci 

všem poděkovat. 

 Nyní bych vás chtěl seznámit s hodnocením akcí pořádaných naší MO v roce 2015. Začátek 

roku začínáme v jarních měsících tradičně brigádami, úklid kolem malého a velkého slonu je 

už samozřejmostí, nově jsme provedli úklid břehů kolem Bělského potoka v délce několika 

kilometrů. V tomto bychom chtěli pokračovat i v roce letošním. Tady zmíním velmi dobrou 

spolupráci s městem - odvoz odpadu a zajištění velkokapacitního kontejneru. Dále proběhla 

plánovaná oprava břehů a generální oprava lávky. Neplánovaně nám vítr sundal střechu z 

přístřešku, který využíváme k pořádání našich akcí. Zde se stala oprava nutností a byla řešena 

okamžitě. Ještě musím zmínit celoroční údržbu a čištění česel obou rybníků, toto zajišťují 

zejména členové RS, za což jim děkuji. 

 V roce 2015 jsme z akcí pro dospělé pořádali MRS. Já tuto akci vnímám jako setkání 

známých se stejnou zálibou a příležitost si nejen zazávodit, ale také třeba předat nějaké 

zkušenosti a příjemně si popovídat. Škoda jen, že tuto možnost nevyužívá více našich členů. 

Účast pohybující se okolo 30 je opravdu nízká a ku příkladu naši senioři, kterých nemáme v 

organizaci málo ji nevyužívají takřka vůbec. Proč tomu tak je, je otázkou spíše pro členskou 

základnu.  
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Ostatní akce pořádané MO v uplynulém roce byli zaměřeny na děti. Největší svým 

rozsahem i náročností příprav byl 1. ročník rybářských závodů O pohár předsedy SUS dětí do 

15ti let. Pořádali jsem ho ve spolupráce s SUS za finanční podpory středočeského kraje. 

Středočeský krajský úřad přispěl konkrétní částkou 20 000kč za což velmi děkujeme. Závodů 

se zúčastnilo 75 dětí z 22 měst a obcí, mezi nimi se neztratili ani naši závodníci když Nikola 

Hofmanová obsadila krásné 3. místo. O významu celé akce svědčí přítomnost hostů, mezi 

kterými nechyběli náměstek hejtmana středočeského kraje pro regionální rozvoj Mgr. Karel 

Horčička, jednatel SUS Pavel Horáček, zástupci SUS, sponzorských firem a našeho města. 

Všechny děti obdržely velmi hodnotné ceny a pamětní medaile. Tentokrát nám přálo i počasí 

a tak se dá tato akce hodnotit velmi kladně. To jak vysoko jsme nastavili laťku ukáže čas a 

další ročníky těchto závodů. V letošním roce 2016 pořádají tyto závody přátelé z Příbrami. 

Přejeme jim hodně zdaru.  

Druhou novou akcí bylo dopoledne připravené pro žáky 3. tříd základní školy, zrovna třetích, 

protože si myslíme, že je to ten nejlepší věk pro začátek rybaření. Při akci pod názvem, Ve 

vodě nežijí jen vodníci, jsme u rybníku přivítali 59 dětí z naší ZŠ a připravili pro ně program 

ve kterém se dozvěděli spoustu zajímavých věcí nejen o životě ve vodě, ale i kolem ní. 

Dopoledne zahrnovalo praktickou část ve které si děti sami vyzkoušely rybaření. Význam této 

akci přidává i fakt, že se jí zúčastnili i zástupci z řad zastupitelů města, ČRS a vedení školy. 

 Poslední akcí je naše tradiční poznávací dopoledne pro mateřskou školku, které je vlastně 

stejné jako pro školáky, jen je upravené vzhledem k věku dětí. 

S dětmi je neodmyslitelně spojena i činnost dětského ryb. kroužku. Ten druhým rokem vede 

př. Ladislav Měšťan a vydatnou pomocí mu přispívá př. Marek Braslavec. Oběma Vám za 

práci v kroužku velmi děkuji, jsme rádi že kroužek funguje jako živý organismus a mohu 

slíbit, že tyto aktivity budeme finančně i materiálně podporovat. Funkční rybářský kroužek 

přispívá k udržení dětské členské základny a počet dětí, členů MO, je historicky největší. V 

době kdy děti mají nespočet možností mimoškolních aktivit, jsme skutečně rádi za každého 

nového juniora, který rozšíří naše řady.  

V závěru loňského roku jsme připravili termínový kalendář pro rok 2016. Zde kromě 

plánovaných brigád a dnešní výroční členské schůze, připravujeme další ročník VRZ Bělský 

kapr, na tyto naváží naše MRZ pro členy naší MO. Já doufám, že účast bude vyšší než v 

letech předcházejících. Další akce jsou cílené opět na děti ve stejném rozsahu jako v roce 

2015 s tím, že po DRZ bude následovat DD se Slonem, který se vždy těší velkému zájmu 

široké veřejnosti. Tady se neubráním kritice do vlastních řad, všechny tyto akce zajišťují stále 

stejní lidé, samozřejmě výbor s DK + RS, rodinní příslušníci a stále stejní přátelé z rad členů 

MO. Při počtu členů přesahujících 300 je toto velmi smutné, vždyť výtěžek z těchto akcí je 

použit ve prospěch nás všech. Každoroční vícezarybňování revírů, vybavenost organizace, 

zkulturnění klubovny. Vzpomeňte si, kde jsme se scházeli před pár lety, v jakém prostředí. 

Dále Informovanost členů, přístup na webové stránky, a tak bych mohl pokračovat. 
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Na závěr bych rád poděkoval zejména paní starostce Jitce Tošovské za vstřícný přístup 

při řešení problémů s opravou břehů Malého Slonu a s opravou nádrže v Březince. Pro letošní 

rok je připravena první etapa opravy břehů na Velkém Slonu, což je jistě zpráva pozitivní. 

Dále chci poděkovat všem sponzorům za jejich podporu, které si velmi vážíme a věříme, že 

nám zachovají přízeň i v letech následujících. Děkuji všem našim členům, kterým není 

lhostejný osud naší MO a nejsou pohodlní pro ni něco udělat. Děkuji našim hostům, že přijali 

pozvání a zúčastnili se naší Výroční členské schůze. 

Vážení přátelé, přeji Vám všem pevné zdraví, osobní pohodu a hodně krásných chvil 

strávených na rybářských revírech nejen u nás doma v České republice ale i v zahraničí. 

Děkuji za pozornost 

 Jiří Dvořák 

Předseda ČRS, z.s., místní organizace 

Bělá pod Bezdězem 


