
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ČINNOSTI ZA ROK 2016 

Vážení přátelé,  

Předkládám vám zprávu o činnosti naší organizace a výboru za rok 2016. 

Naše MO pořádala tyto akce: 

- Bělský kapr – jubilejní 10. ročník. Obsazení co do počtu závodníků bylo 

velmi dobré a k hladkému průběhu závodu přispělo nejen hezké počasí, 

ale i dobře zvládnutá pořadatelská činnost. Těší nás, že se nám zvednul 

počet startujících a tím se i samotný závod stává atraktivnějším. 

- Další akcí byly závody místní, na které mají přístup pouze členové naší 

místní organizace. Síly si mezi sebou poměřilo 32 lovících závodníků. 

Počasí bylo krásné a nálada po celý závod velice dobrá. Setkání na 

místních závodech je vždy dobou příležitostí se dobře pobavit a případně 

si předat nějaké rybářské zkušenosti. 

Následující konané akce se týkaly dětí: 

- Dětský rybářský závod potěšil asi úplně všechny. Děti si krásně zazávodily 

a nejen to, při vyhlašování výsledků čekaly ceny na úplně všechny 

závodníky. Organizátoři měli velkou radost z velkého počtu dětí, které se 

závodů zúčastnily a z radosti samotných dětí, kterou jim závod i vyhrané 

ceny přinesly. Všichni ostatní, kteří se na závody přišli podívat nebo fandit, 

potěšilo krásné počasí a dobrá nálada, která celé závody provázela. 

- Odpoledne následoval Dětský den, který byl složený ze soutěží pro děti a 

ukázek činnosti různých skupin, spolků a organizací. Nejlákavější byla 

návštěva z pravěku v podobě Tyranosaura Rexe. 

- Jak v závodu, tak u dětského dne padl účastnický rekord v podobě 324 

zúčastněných dětí. Soutěže i ukázky se setkaly s velkým zájmem a celé 

odpoledne proběhlo i díky krásnému počasí ve velice příjemném duchu. Je 

již tradicí, že po odevzdání soutěžního lístku dostane každé zúčastněné 

děcko balíček s hračkou a sladkostí. 

- Pod názvem „ VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI“ se ukrývá zábavně vzdělávací 

dopoledne určené pro děti 2. tříd základní školy. Zábavně vzdělávací 

proto, že se děti zábavnou formou naučí něco o přírodě a zdokonalí se ve 

zručnosti. V tomto dopoledni probíhají soutěže v poznávání rostlin a ryb, 



zkoušky rybolovných technik, hod na cíl na vodní hladině a projížďky 

loďkou. 

- Podobně vypadá i další z akcí a tou je DOPOLEDNE PRO MATEŘSKOU 

ŠKOLKU. Rozdíl je v tom, že vzhledem k věku je školkové dopoledne více 

hravé. 

Všechny pořádané akce hodnotím jako velice zdařilé, je vidět, že naše 

organizace není nečinnou. 

S tím souvisí i další část mojí zprávy, a tou je hodnocení práce výboru. 

Výbor pracuje velice dobře, což je vidět i z akcí, které v loňském roce 

proběhly. Povinnosti vyplývající z jednotlivých funkcí jsou plněny zodpovědně 

a bez závad. Společně s revizní komisí, která se aktivně zapojuje do všech akcí 

a do života naší organizace vůbec tvoří dobře pracující celek. 

Dovolte mi upřímně poděkovat výboru a revizní komisi za jejich celoroční 

obětavou práci, všem členům, kteří pomáhají organizaci nad rámec svých 

povinností, sponzorům za podporu naší činnosti. 

Velice vřele děkuji paní starostce, která nám hodně pomáhá, a to se odráží na 

velmi dobré spolupráci s naší obcí. Také mám jedno přání: aby naše 

spolupráce byla stále na této úrovni. 

V poslední řadě děkuji našim hostům, že se zúčastnili naší výroční členské 

schůze. 

Děkuji vám za pozornost. 

 

Jiří Dvořák 

předseda MO ČRS Bělá p.B. 


