ZÁPIS
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
ČRS MO Trhové Sviny, konané dne 24. 1. 2015 v restauraci Junior v Trhových Svinech

________________________________________________________________
Přítomno:
36 z celkových 91 dospělých členů ČRS MO Trhové Sviny
5 členů z řad mládeže
2 hosté
Prezenční listina je součástí zápisu.
Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny dospělých členů, byla schůze přerušena a její
další průběh odložen o 15 minut. (Dle § 8 stanov ČRS, článku 21, odst. 2, písmena b),
jednacího řádu.)
Schůzi řídil předseda ČRS MO Trhové Sviny, p. Čeněk Štojdl.

K bodu 1 - Zahájení Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny
Předseda ČRS MO Trhové Sviny zahájil schůzi, přivítal všechny přítomné členy a
hosty, pana starostu města Trhové Sviny, Pavla Randu a člena výboru JčÚS, p. Zdeňka
Babku.
K bodu 2 - Schválení programu Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny
Předseda MO přednesl navrhovaný program schůze. Poté se otázal, zda chce někdo
z přítomných členů program doplnit, či pozměnit. Nikdo žádné připomínky neměl a program
byl schválen.
usnesení VČS č. 1/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje program schůze v předloženém
znění. Program je součástí zápisu.
Pro: 36
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení bylo přijato.
Program je součástí zápisu.
K bodu 3 - Volba mandátové komise
Do návrhové komise předseda MO navrhl pana Ing. Františka Holinku, jako
předsedu a členy Daniela Bláhu a Jaroslava Helčla. Nikdo z přítomných nepodal žádný
pozměňující návrh, ani doplnění. Mandátová komise byla zvolena v předneseném složení.
usnesení VČS č. 2/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny volí mandátovou komisi ve složení:
předseda: Ing. František Holinka, členové: Daniel Bláha a Jaroslav Helčl.
Pro:

33

Proti: 0

Zdržel: 3

Usnesení bylo přijato
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Předseda MO mandátovou komisi požádal o ověření usnášeníschopnosti schůze a o podání zprávy.
K bodu 4 – Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti výroční členské schůze 2015
Mandátová komise ověřila počet přítomných členů na výroční členské schůzi 2015 a
konstatovala přítomnost 36 z celkových 91dospělých členů ČRS MO Trhové Sviny. Jelikož
se na výroční členské schůzi nesešla nadpoloviční většina členů, prohlásil ji předseda
mandátové komise neusnášeníschopnou. Předsedajícímu navrhl, aby odložil další průběh
schůze o 15 minut. Po uplynutí této lhůty se schůze stane usnášeníschopnou, a to
v jakémkoliv počtu přítomných členů.
Předseda MO poděkoval předsedovi mandátové komise a odložil další průběh schůze
o 15 minut. Tuto přestávku využil k přednesení neoficiálních bodů programu, ke kterým se
nepřijímají žádná usnesení, a tudíž neusnášení schopnost schůze není překážkou.
K bodu 5 – Minuta ticha za členy ČRS MO Trhové Sviny, zesnulé v roce 2014
Předseda MO přítomným členům s potěšením oznámil, že tento bod z programu
vypouští, jelikož v roce 2014 nikdo z členů ČRS MO Trhové Sviny nezemřel.
K bodu 6 – Gratulace členům ČRS MO Trhové Sviny, kteří se v roce 2014 dožili významného
životního jubilea.
Předseda MO pogratuloval celkem 10 členům ČRS MO Trhové Sviny, kteří v roce
2014 oslavili „kulaté“ narozeniny.
K bodu 7 – Poděkování a rozloučení se s nejstarším členem ČRS MO Trhové Sviny, panem
Štěpánem Kocmichem.
Předseda MO oznámil všem přítomným, že nejstarší člen ČRS MO Trhové Sviny, pan
Štěpán Kocmich, který v listopadu 2014 oslavil 93 narozeniny, se rozhodl, na vlastní žádost,
ukončit své členství v ČRS, kde byl registrován rovných 50 let. Pan Kocmich byl na schůzi
osobně pozván, aby mu předseda MO mohl poděkovat a předat dárkový koš na rozloučenou.
Bohužel se těsně před schůzí ze zdravotních důvodů omluvil, a tak předseda MO přislíbil
navštívit pana Kocmicha u něho doma a tam mu dárkový koš předat.
Předseda MO členské schůzi oznámil, že 15 minut uběhlo a tudíž by schůze měla být v tuto chvíli již
usnášeníschopná, což potvrdil i předseda mandátové komise. Předseda MO tedy přednesl návrh
usnesení ke zprávě mandátové komise.
usnesení VČS č. 3/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí zprávu mandátové
komise, která po 15 minutovém přerušení prohlásila Výroční členskou schůzi ČRS MO
Trhové Sviny 2015 za usnášeníschopnou.
Pro:

33

Proti: 0

Zdržel: 3

Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu.
K bodu 8 - Volba návrhové komise
Do návrhové komise předseda MO navrhl jako předsedu, pana Ing. Vladimíra
Skořepu a dále jako členy, pány Františeka Valtera ml., Zdeňka Česáka. Nikdo
z přítomných členů proti tomuto návrhu neměl námitek.
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usnesení VČS č. 4/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Vladimír Skořepa, členové: František Valter ml., Zdeněk Česák.
Pro:

33

Proti: 0

Zdržel: 3

Usnesení bylo přijato.
K bodu 9 - Volba zarybňovací komise
Do zarybňovací komise navrhl předseda MO pana Václava Pavlíka st. (prostředního).
Host z JčÚS, pan Zdeněk Babka upozornil, že komise by měly být minimálně
tříčlenné. Na to předseda MO odpověděl, že to sice ano, ale že toto nařízení se týká pouze
komisí vyjmenovaných ve stanovách ČRS, které jsou MO povinny volit. Kdežto zřizování
zarybňovací komise povinné není, MO Trhové Sviny ji volí v podstatě navíc a zcela
dobrovolně, a tudíž je možné (pokud se takto dohodne výbor MO), aby tato komise byla
pouze jednočlenná. Dále konstatoval, že v současné době zarybňovací komise v podstatě
ztrácí svůj význam, protože si JčÚS na zarybňování sportovních revírů začal dohlížet sám.
usnesení VČS č. 5/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zarybňovací komisi ve složení:
pan Václava Pavlíka st.
Pro: 35
Proti: 0
Zdržel: 1
Usnesení bylo přijato.
K bodu 10 - Kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze ze dne 1. 2. 2014
Předseda MO požádal jednatele MO, aby provedl kontrolu usnesení z minulé výroční členské
schůze. Jednatel předčítal jednotlivá usnesení a společně s několika dalšími členy výboru MO také
okomentoval jejich plnění. Všechna usnesení z minulé výroční členské schůze byla splněna.
Předseda MO tedy přečetl návrh usnesení.
usnesení VČS č. 6/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení
z minulé výroční členské schůze ze dne 1. 2. 2014.
Pro: 36
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení z výroční členské schůze 2014 je součástí zápisu.

Zdržel: 0

Předseda MO oznámil členské schůzi, že nyní budou následovat zprávy jednotlivých funkcionářů
ČRS MO Trhové Sviny.
K bodu 11 - Zpráva předsedy ČRS MO Trh. Sviny o činnosti organizace a výboru v roce 2014
Jako první přečetl svou zprávu předseda MO, ve které velice podrobně popsal veškerou
činnost výboru i organizace v roce 2014 a informoval o přijatých změnách. Na dotaz, zda má někdo
nějaké otázky, či připomínky k jeho zprávě se přihlásil p. Josef Vondruš, člen ČRS MO Trhové
Sviny, podle kterého není dobře formulován odstavec VIII, písmeno d), - Kontrola osob lovících na
nádrži Brigádník, v interním rybářském řádu na rok 2015, pro nádrž Brigádník.
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Na to mu předseda MO odpověděl, že tento interní rybářský řád byl poměrně dlouho a velice
důkladně připravován a konzultován výborem MO a tato je jeho konečná verze, na které se výbor po
několika svých jednáních dohodl a schválil jej. Dále předseda MO vyjádřil svůj názor, že v něm
žádný rozpor ve výkladu nevidí. K tomuto názoru se přiklonila i dozorčí komise MO a přizvaní
členové výboru. Nicméně pan Vondruš nebyl těmito odpověďmi uspokojen a trval na svém, že on
zde možný rozpor ve výkladu vidí.
Jelikož další dotazy k předsedově zprávě už podány nebyly, přednesl předseda MO návrh
usnesení.
usnesení VČS č. 7/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu předsedy ČRS MO
Trhové Sviny, pana Čeňka Štojdla, který podrobně informoval o činnosti výboru a
organizace v roce 2014.
Pro: 35
Proti: 0
Zdržel: 1
Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu.
K bodu 12 - Zpráva hospodáře ČRS MO Trhové Sviny, za rok 2014
Následovala zpráva hospodáře MO, ve které p. Jan Matoušek velice podrobně informoval o
hospodaření na chovných i sportovních rybnících MO i na sportovních vodách JčÚS. Celkově rok
2014 z hospodářského hlediska shrnul jako průměrný. Zpráva je součástí zápisu .
Dotazy ani připomínky ke zprávě hospodáře nebyly, tak přednesl předseda MO návrh usnesení.
usnesení VČS č. 8/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu hospodáře ČRS MO
Trhové Sviny, pana Jana Matouška, který podrobně informoval o hospodaření na
jednotlivých rybnících v průběhu roku 2014.
Pro:

35

Proti: 0

Zdržel: 1

Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu.
Následovala účetní zpráva ekonoma MO pana Mgr. Radka Sovy, ve které rok 2014 shrnul, jako rok
obrovských výdajů a k tomu neodpovídajících příjmů, stejně jako rok předchozí. Upozornil, že stav
účtu, ČRS MO Trhové Sviny se začíná blížit kritické hranici a apeloval na výbor MO, aby výdaje
v roce 2015 zredukoval na nejnižší možné minimum. Touto situací se bude výbor MO zabývat na
své 14. Schůzi.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky k ekonomově zprávě, přednesl předseda MO návrh
usnesení.
usnesení VČS č. 9/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje účetní zprávu ekonoma ČRS
MO Trhové Sviny, pana Mgr. Radka Sovy. Zpráva je součástí zápisu.
Pro:

35

Proti: 0

Zdržel: 1

Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu.
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K bodu 14 - Schválení rozpočtu ČRS MO Trhové Sviny na rok 2014.
Předseda MO upozornil, že následuje asi nejdůležitější bod celé výroční členské schůze, což
je chválení rozpočtu na rok 2015. O komentář k tomuto bodu, poprosil opět ekonoma MO, pana
Mgr. Radka Sovu.
Ekonom MO, předložil návrh rozpočtu na rok 2015 jako vyrovnaný, o příjmech i výdajích
v celkové výši 1.200.000,- Kč. Jeho reálnost však podmínil přijetím úsporných opatření a výrazným
omezením výdajů v roce 2015.
Dotazy, připomínky, ani další návrhy k přednesenému rozpočtu nebyly, tak předseda MO přednesl
návrh usnesení:
usnesení VČS č. 10/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje rozpočet ČRS MO Trhové
Sviny na rok 2015, přednesený panem Mgr. Radkem Sovou, jako vyrovnaný, o příjmech i
výdajích v celkové výši 1.200.000,- Kč.
Pro:

36

Proti: 0

Zdržel: 0

Usnesení bylo přijato.
Návrh rozpočtu je součástí zápisu.
K bodu 15 - Zpráva dozorčí komise ČRS MO Trhové Sviny
Následovala zpráva dozorčí komise, ve které její předseda, pan Ing. Vladimír Skořepa, popsal
rozsah činnosti dozorčí komise v roce 2014 a představil plán do roku 2015. Zmínil i akci odbahnění
a rekonstrukce rybníka Hájek z let 2012–2014, kterou shrnul, jako bez závad. Konstatoval, že DK
neshledala nedostatky v hospodaření MO, písemných účetních dokladech, ani pokladní knize. Ke
zprávě dozorčí komise nebyly podány další dotazy, ani připomínky.
Předseda MO přednesl návrh usnesení:
usnesení VČS č. 11/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí zprávu dozorčí komise,
kterou přednesl pan Ing. Vladimír Skořepa.
Pro:

35

Proti: 0

Zdržel: 1

Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu .
K bodu 16 - Zpráva rybářské stráže ČRS MO Trhové Sviny
O zprávu rybářské stráže požádal předseda MO jejího vedoucího pana Zdeňka Česáka.
Ten si již upozorňoval na kriticky nízký počet členů rybářské stráže v Trhových Svinech
(pouhé 3) a znovu připomněl potřebu tento počet navýšit minimálně o 2 – 3 členy. Dále popsal
rozsah činnosti RS v roce 2014 a v neposlední řadě také oznámil členské schůzi na vysoký nárůst
aktivity pytláků na nádrži Brigádník.
Dotazy ke zprávě rybářské stráže nabyly, tak předseda MO Přednesl návrh usnesení:
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usnesení VČS č. 12/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu rybářské stráže, kterou
přednesl pan Zdeněk Česák st.
Pro: 35
Proti: 0
Zdržel: 1
Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu
K bodu 17 - Zpráva brigádnického referenta ČRS MO Trhové Sviny
Přednesení zprávy o brigádní činnosti v MO Trhové Sviny se ujal rovněž předseda MO, který
plní zároveň funkci brigádnického referenta.
Ve své zprávě si pochvaloval zejména stav z posledních let, kdy se výlovů účastní stále vyšší
počet lidí. Dále oznámil, že v roce 2014 bylo v MO Trhové Sviny odpracováno celkem 5 692 hodin,
což průměrně vychází, 65 hodin na jednoho člena s brigádnickou povinností. Závěrem své zprávy
všem pracovně aktivním členům MO poděkoval za jejich práci.
Připomínky ani dotazy k této zprávě nebyly a tak předseda MO přednesl návrh usnesení:
usnesení VČS č. 13/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu o brigádnické činnosti,
v MO Trhové Sviny, kterou přednesl pan Čeněk Štojdl. Zpráva je součástí zápisu.
Pro:

35

Proti: 0

Zdržel: 1

Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu
K bodu 18 - Zpráva vedoucího rybářského kroužku o práci s mládeží v ČRS MO Trhové Sviny
Jelikož dětský rybářský kroužek vede v Trhových Svinech také předseda MO, přednesl
osobně i zprávu o práci s mládeží. V té, výroční členskou schůzi, informoval o zvýšení počtu
vedoucích rybářského kroužku na 2. Dále, o počtech žáků kroužek navštěvujících, o jejich
vědomostech a schopnostech, jakož i o tématech, kterými se rybářský kroužek zabývá. Zmínil i
dětské rybářské závody, kterých se děti zúčastnily.
Ani k této zprávě nebyli žádné dotazy či připomínky, a tak předseda MO přednesl návrh usnesení:
usnesení VČS č. 14/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu vedoucího rybářského
kroužku, pana Čeňka Štojdla. Zpráva je součástí zápisu.
Pro:

35

Proti: 0

Zdržel: 1

Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu
K bodu 19 - Informace z XV. Republikového sněmu
22. 11. 2014 se předseda MO zúčastnil, jako delegát JčÚS, VX. Republikového sněmu ČRS.
O jeho průběhu a závěrech výroční členskou schůzi, ve stručnosti informoval. Za nejpodstatnější
změnu, označil posunutí termínu pro zaplacení členského příspěvku ČRS, z dosavadního konce
února až na konec dubna, tedy do 30. 4.
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Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky k této zprávě, přednesl předseda MO návrh usnesení.
Návrh usnesení VČS č. 15/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí informace z VX.
Republikového sněmu ČRS, přednesené předsedou MO, p. Čeňkem Štojdlem.
Pro:

35

Proti: 0

Zdržel: 1

Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu.
K bodu 20 – Pozvánka na rybářské závody 2015
Předseda MO informoval výroční členskou schůzi o záměru uspořádat tradiční rybářské
závody i v roce 2015. Měli by se konat ve dnech 23. a 24. května na nádrži Brigádník. Pro letošní
ročník připravil výbor MO nová pravidla, se kterými předseda MO členskou schůzi seznámil a která
jsou také součástí zápisu.
Připomínky ani dotazy k rybářským závodům nebyly, tudíž bylo přistoupeno ke hlasování.
usnesení VČS č. 16/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí pořádání rybářských
závodů na nádrži Brigádník, ve 3 kategorích (MUŽI, ŽENY a DĚTI) ve dnech 23. a 24. 5.
2015.
Pro:

35

Proti: 0

Zdržel: 1

Usnesení bylo přijato.
Podrobnosti a nová pravidla závodů jsou součástí zápisu.
K bodu 21 – Projevy hostů.
Nejdříve dal předseda MO slovo zástupci JčÚS, p. Zdeňkovi Babkovi, který místní
organizaci pochválil za její činnost i vysokou produkci ryb pro JčÚS. Dále předsedu MO doplnil o
několik dalších informací z VX. Republikového sněmu ČRS i z Územní konference JčÚS. Dále
informoval, že právní oddělení ČRS připravuje pro dozorčí komise nižších organizačních složek
ČRS přesný postup, jak řešit a provádět svou činnost, zejména kárná řízení, z hlediska procesního
práva.
Jelikož na pana Babku nebyly další dotazy, bylo přistoupeno k hlasování.
usnesení VČS č. 17/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí projev hosta, člena
výboru JčÚS, p. Zdeňka Babky.
Pro:

36

Proti: 0

Zdržel: 0

Usnesení bylo přijato.
Následoval projev starosty města Trhové Sviny, pana Pavla Randy, který v úvodu své řeči
poděkoval za pozvání a vyzdvihl spolupráci města a místní organizace. Prohlásil, že rybáře považuje
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za jeden z nejvýznamnějších spolků ve městě, že si jejich práce nesmírně váží. Přiznal, že ačkoliv on
sám není členem ČRS, má k rybářům mimořádně kladný osobní vztah. Dále místní organizaci
přislíbil maximálně vstřícný přístup města, vůči jejím požadavkům (samozřejmě v rámci možností).
Jelikož na pana starostu nebyly další dotazy, bylo přistoupeno k hlasování.
usnesení VČS č. 18/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí projev hosta, p. starosty
města Trhové Sviny, Pavla Randy.
Pro:

36

Proti: 0

Zdržel: 0

Usnesení bylo přijato.
K bodu 23 – Diskuse
Po skončení projevu pana starosty požádal předseda MO členy návrhové komise, aby
připravili návrh usnesení VČS 2015.
Během této doby vyhlásil závěrečnou diskusi, ve které přítomným členům MO oznámil
záměr uspořádat letní zábavu s hudbou, tancem a občerstvením, jako poděkování za jejich práci pro
MO. Akce by se měla konat v sobotu 27. června 2015, před klubovnou, na nádrži Brigádník.
V rámci této akce by měla MO část občerstvení uhradit. Srdečně jsou zváni všichni členové
ČRS MO Trhové Sviny, včetně doprovodu partnerů, či partnerek.
V rámci diskuse byl podán návrh na usnesení č. 19/2014 v níže uvedeném znění. Návrh
usnesení předseda MO přijal k projednání a dal o něm řádně hlasovat.
usnesení VČS č. 19/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny nesouhlasí s opatřením na ÚN Lipno,
(které omezuje použití nástražních ryb na ryby větší 20 cm a zakazuje nastražování rybích
cárů) a požaduje jeho zrušení.
Pro:

36

Proti: 0

Zdržel: 0

Usnesení bylo přijato.
Předseda MO požádal návrhovou komisi o zařazení tohoto usnesení, do usnesení VČS 2015.
Jelikož v rámci diskuse už další příspěvky nebyly, předseda MO ji ukončil a předal slovo
předsedovi návrhové komise, panu Ing. Skořepovi, aby přednesl návrh usnesení VČS 2015.
K bodu 22 – Zpráva návrhové komise - usnesení výroční členské schůze ze 17. 1. 2015.
usnesení VČS č. 19/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu návrhové komise o
usnesení VČS 2015.
Pro:

33

Proti: 0

Zdržel: 3

Usnesení bylo přijato.
Zpráva je součástí zápisu.
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K bodu 24 – Závěr
Program výroční členské schůze 2015 byl tímto zcela vyčerpán a předseda MO ji
oficiálně ukončil. Závěrem ještě poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim do
letošního roku, mono zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i rybářském životě a také mnoho
krásných chvil strávených u vody, korunovaných bohatými úlovky.

v Trhových Svinech dne 5. 2. 2015
vypracoval Čeněk Štojdl
předseda MO
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Příloha k bobu č. 2

PROGRAM
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
ČRS MO Trhové Sviny, konané dne 17. 1. 2015, od 17:00
v restauraci Junior v Trhových Svinech

________________________________________________________________
1. Zahájení Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny
2. Schválení programu Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny
3. Volba mandátové komise
4. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti výroční členské schůze 2015
5. Minuta ticha za členy ČRS MO Trhové Sviny, zesnulé v roce 2014
6. Gratulace členům ČRS MO Trhové Sviny, kteří se v roce 2014 dožili významného životního
jubilea.
7. Poděkování a rozloučení se s nejstarším členem ČRS MO Trhové Sviny, panem Štěpánem
Kocmichem, který se, po 50 letech, na vlastní žádost, rozhodl ukončit členství.
8. Volba návrhové komise
9. Volba zarybňovací komise
10. Kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze ze dne 1. 2. 2014
11. Zpráva předsedy ČRS MO Trh. Sviny o činnosti organizace a výboru v roce 2014
12. Zpráva hospodáře ČRS MO Trhové Sviny, za rok 2014
13. Účetní zpráva ekonomaČRS MO Trhové Sviny, za rok 2014
14. Schválení rozpočtu ČRS MO Trhové Sviny na rok 2014.
15. Zpráva dozorčí komise ČRS MO Trhové Sviny
16. Zpráva rybářské stráže ČRS MO Trhové Sviny
17. Zpráva brigádnického referenta ČRS MO Trhové Sviny
18. Zpráva vedoucího rybářského kroužku o práci s mládeží v ČRS MO Trhové Sviny
19. Informace z XV. Republikového sněmu
20. Pozvánka na rybářské závody 2015
21. Projevy hostů.
22. Diskuse
23. Zpráva návrhové komise - usnesení výroční členské schůze ze 17. 1. 2015.
24. Závěr
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Příloha 1, k bobu č. 4

ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2015
1. část
Mandátová komise prověřila počet přítomných členů na výroční členské schůzi 2015.
Konstatujeme přítomnost 36 z celkových 91dospělých členů ČRS MO Trhové Sviny, což není
nadpoloviční většina. Proto, pro tuto chvíli prohlašujeme Výroční členskou schůzi ČRS MO Trhové
Sviny 2015 za neusnášeníschopnou.
Mandátová komise navrhuje panu předsedajícímu, aby dle § 8 stanov ČRS, článku 21, odst.
2, písmena b) jednacího řádu ČRS, odložil další průběh schůze o 15 minut, tedy do 17:20.
Po uplynutí této lhůty se členská schůze stane usnášeníschopnou, a to v jakémkoliv počtu
přítomných členů.

2. Část
Mandátová komise potvrzuje uplynutí lhůty 15 minut, o kterou byl odložen další průběh
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny 2015.
Konstatujeme, že tímto krokem byl řádně dodržen postup popsaný v § 8 stanov ČRS, článku
21, odst. 2, písmena b) jednacího řádu ČRS a prohlašujeme nyní Výroční členskou schůzi ČRS MO
Trhové Sviny 2015 za usnášeníschopnou.
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Příloha k bobu č. 10

USNESENÍ
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
ČRS MO Trhové Sviny, konané dne 1. 2. 2014 v restauraci Junior
v Trhových Svinech
________________________________________________________________
Účast na schůzi, dle prezenční listiny: přítomno 47 dospělých členů, 3 členové z řad mládeže
Host: RNDr. Milan Hladík - hospodář JčÚS ČRS

Usnesení VČS č. 1/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila program schůze v předloženém znění.
K tomu celkem není co dodat.

Usnesení VČS č. 2/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny zvolila návrhovou komisi ve složení:
předseda: Čeněk Štojdl
členové: František Valter ml., Zdeněk Česák ml.
Návrhová komise splnila své úkoly, vypracovala zápis a usnesení z minulé schůze.

Usnesení VČS č. 3/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny zvolila mandátovou a volební komisi ve složení:
předseda: Daniel Bláha
členové: Jan Krčmář, Josef Vondruš
Mandátová komise splnila své úkoly, zkontrolovala počet přítomných členů a prohlásila
minoulou VČS za usnášeníchopnou.
K bodu 5 - Volba zarybňovací komise

Usnesení VČS č. 4/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny zvolilazarybňovací komisi ve složení:
Jan Děkan
Mandátová komise splnila své úkoly, a v průběhu roku dohlížela na zarybňování revírů.
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K bodu 6 - Volba dozorčí komise

Usnesení VČS č. 5/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny zvolila dozorčí komisi ve složení:
předseda: Ing. Vladimír Skořepa
členové: František Valter ml., Zdeněk Česák ml.
Dozorčí komise průběžně plní své úkoly, její zpráva bude součástí dnešní schůze.

Usnesení VČS č. 6/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila zprávu hospodáře ČRS MO Trhové
Sviny, pana Jana Matouška, který podrobně informoval o hospodaření na jednotlivých rybnících
v průběhu roku, přičemž rok 2013 shrnul, z hlediska výtěžnosti jako slabý.
K tomu celkem není co dodat.

Usnesení VČS č. 7/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila zprávu patrona revíru 421 067 Hájek,
pana Čeňka Štojdla, který informoval o rekonstrukci revíru. Informoval o zdárném dokončení
celé akce a jejím profinancování. Dále uvedl, že v současné době celou akci vyhodnocuje ještě
poskytovatel dotace – Ministerstvo zemědělství ČR, které obdrželo veškeré požadované
podklady, a to v řádných termínech, dle podmínek o poskytnutí dotace.
Kontrola z MZE proběhla bez komplikací, MZE neshledalo žádné závady a dotace nám byla
definitivně přiznána. V průběhu roku 2014 si další kontrolu vyžádal ještě krajský finanční úřad, a
ani ten žádné pochybení nezjistil.

Usnesení VČS č. 8/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila účetní zprávu ekonoma ČRS MO
Trhové Sviny, pana Mgr. Radka Sovy, který shrnul rok 2013 rokem obrovských výdajů a k tomu
neodpovídajících příjmů. Reálnou finanční ztrátu MO Trhové Sviny vyčíslil na 435 000 Kč.
K tomu celkem není co dodat.

Usnesení VČS č. 9/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila rozpočet ČRS MO Trhové Sviny na
rok 2013, přednesený panem Mgr. Radkem Sovou, jako vyrovnaný, o příjmech i výdajích
v celkové výši 1.250.000,- Kč
Tento bod bych raději nechal okomentovat našeho ekonoma, p. Mgr. Radka Sovu, nebo jestli se
k tomu vyjádří až ve své účetní zprávě?

Usnesení VČS č. 10/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí zprávu dozorčí komise, ve
které předseda, pan Ing. Vladimír Skořepa konstatoval, že dozorčí komise neshledala žádná
závažná pochybení v nakládání s majetkem MO Trhové Sviny, a
ni ve vedení pokladního deníku.
K tomu celkem není co dodat.
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Usnesení VČS č. 11/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila zprávu rybářské stráže, ve které pan
Jan Krčmář informoval o činnosti rybářské stráže v roce 2013. Konstatoval, že v současné době
rybářská stráž v Trhových Svinech čítá pouhé 3 členy, což označil za naprosto nedostatečné.
Dále připomněl tragickou smrt jednoho z členů rybářské stráže v roce 3013.
K tomu celkem není co dodat.

Usnesení VČS č. 12/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila zprávu o brigádnické činnosti, ve které
pan Josef Vondruš shrnul průběh plnění ročního pracovního příspěvku v MO Trhové Sviny.
Dále informoval, že členové ČRS jsou během výkonu pracovního příspěvku pojištěni u Hasičské
vzájemné pojišťovny a v případě úrazu jim náleží finanční plnění.
K tomu bych jenom připomněl, že pokud se Vám náhodou stane úraz, během plnění brigády, je
třeba neprodleně informovat výbor MO a vyplnit formulář Hasičské pojišťovny, abyste měli nárok
na nějaké finanční odškodnění.

Usnesení VČS č. 13/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila zprávu vedoucího rybářského
kroužku, pana Čeňka Štojdla, ve které shrnul činnost rybářského kroužku v Trhových Svinech,
z něhož v loňském roce vzešlo 12 mladých rybářů. Dále informoval a o průběhu dětských
rybářských závodů na nádrži Brigádník v Trhových Svinech.
K tomu celkem není co dodat.

Usnesení VČS č. 14/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila zvýšení ceny za neodpracovanou
hodinu, v rámci plnění ročního pracovního příspěvku svých členů na 100 Kč za každou
neodpracovanou hodinu. Počet hodin potřebný k vydání povolenek k rybolovu v následujícím
roce zůstává beze změn. 15 hod. k vydání krajské povolenky a 25 hod. k vydání povolenky na
sportovní rybářský revír místního významu - Brigádník.
Opatření bylo uvedeno do praxe a rok 2014 již probíhal podle něho.

Usnesení VČS č. 16/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí odstoupení starého výboru ČRS
MO Trhové Sviny.
Skončilo mu 4leté volební období, takže dle Stanov ČRS odstoupit musel.

Usnesení VČS č. 17/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny zvolila nový, jedenáctičlenný výbor ČRS MO
Trhové Sviny, pro volební období 2014 -2018, který vzešel ze řádných voleb MO Trhové Sviny
ve složení:
Ing. Marek Rojdl, Mgr. Radek Sova, Ing. František Holinka, Vladimír Tomek, František
Valter st., Jan Matoušek, Čeněk Štojdl, Zdeněk Česák st., Ing. Vladimír Skořepa, Vlastimil
Vrchota a Jiří Kučera.
Funkce jednotlivým členům budou přiděleny na 1. výborové schůzi nového výboru ČRS MO
Trhové Sviny, na základě řádných voleb, které na této schůzi proběhnou.
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Volby proběhly řádně, tajnou formou, prostřednictvím hlasovacích lístků. Vše řídila volební komise.
Na svém 1. Ustavujícím zasedání 18. 2. 2014 pak výbor veřejným hlasováním zvolil své členy do
konkrétních funkcí takto:

funkce

jméno

Předseda, vedoucí rybářského kroužku,
evidence brigádnických hodin, člen rybářské Čeněk Štojdl
stráže, a patron na rybníce Hájek
Místopředseda, patron - pstruhová voda

Marek Rojdl Ing.

Jednatel, patron - Hamerský

František Valter

Výdej povolenek, patron Stáňův

Vlastimil Vrchota

Hospodář, patron - Velký Kyjov

Jan Matoušek

Ekonom

Radek Sova Mgr.

Pokladník

František Holinka Ing.

Člen, Předseda dozorčí komise

Vladimír Skořepa Ing.

Rybniční hospodář, vedoucí výlovů,
patron - Nový + sádky

Vladimír Tomek

Vedoucí rybářské stráže,
Zdeněk Česák
patron Velký + náhon
Nádobář, příprava výlovů, patron-Wágnerův Jiří Kučera
Usnesení VČS č. 18/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí projev hosta, pana RNDr.
Milana Hladíka - Hospodáře JčÚS ČRS, ve kterém informoval o hospodaření JčÚS, pravidlech
sportovního rybolovu v roce 2014 a nutnosti práce s mládeží.
K tomu celkem není co dodat.
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Příloha k bobu č. 11

Zpráva předsedy MO ČRS Trhové Sviny
o činnosti organizace v roce 2015.
Rok 2014 byl 1. rokem ve funkčním období nového výboru MO Trhové Sviny. Ten poprvé
zasedal dne 18. 2. 2014 a k dnešnímu dni projednal a schválil či zamítl celkem 182 usnesení. Řekl
bych, že současný výbor pracuje velice intenzivně a efektivně a s jeho prací jsem spokojen. Práce
nového výboru samozřejmě vede k určitým změnám v MO, věřím, že pro většinu z Vás pozitivním.
Jako nový předseda MO jsem si vytyčil několik cílů, kterých bych rád, s pomocí výboru, i Vás
všech, v následujících 4 letech dosáhl.
1. Zefektivnit práci výboru i celé MO.
2. Do dění a práce v MO zapojit více jejích členů.
3. Zavést transparentní systém odměňování členů v MO, s jasně stanovenými pravidly.
4. Více stmelit kolektiv výboru MO i celé členské základny MO
5. Efektivněji hospodařit
-

Při nákupech dražšího materiálu a komodit najít vždy několik potenciálních
dodavatelů a získat tak nejnižší možnou cenu.

-

Zaměřit se na získání financí i z jiných zdrojů, než je vlastní produkce ryb
(zejména různé dotace a příspěvky).

-

Odhadl jsem, že bychom tímto způsobem mohli ročně ušetřit zhruba 100 150 000 Kč.

6. MO více zviditelnit v očích veřejnosti a přilákat tak nové členy.
Jak se nám, společně s výborem daří tyto cíle plni, posuďte prosím sami.
1.

INFORMOVANOST V MO
Výrazně se zvýšila informovanost členů, o dění v MO v průběhu celého roku. Naši členové, mohu
nyní využívat celkem 5 zdrojů informací:
1. Vývěsky na náměstí
2. Nově zřízené velké informační nástěnky na Brigádníku
3. Internetové stránky MO - Jsou momentálně v rekonstrukci. Ujal se jich nový
Webmaster, p. Zdeněk Česák ml., který je bude, dle potřeny, minimálně 1x týdně
aktualizovat a bude na ně vkládat veškeré informace týkající se MO, včetně zápisů a
usnesení z výborových schůzí.
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4. Nově také Facebookové stránky MO, na kterých je mimo jiné zřízena tzv.
PORADNA, kam mohou lidé psát své dotazy ohledně čehokoliv, co se týká výkonu
rybářského práva, legislativy, rybářského řádu, stanov ČRS, ale i činnosti výboru a
celé MO.
5. Na klubovně na Brigádníku byla nově nainstalována poštovní schránka, kam mohou
členové vhazovat své dotazy, náměty a připomínky směrem k výboru MO.
Na obou nástěnkách, facebookových stránkách a v nejbližších dnech i na webových stránkách MO,
se pravidelně vyvěšují veškeré informace týkající se MO. Schůze, výlovy, brigády, akce apod….
Nově se zde vyvěšují, kromě termínů výborových schůzí také jejich programy (většinou 1 týden
před konáním schůze), tak aby si každý člen mohl včas přečíst, co bude výbor na dané schůzi
projednávat, a případně si k tomu mohl přijít říci své.
Po každé výborové schůzi, se na všech zmiňovaných místech zveřejňují také jejich zápisy a
usnesení. Každý člen MO má tedy nyní možnost si pohodlně zjistit, jak výborová schůze probíhala,
co se na ni chválilo a co nikoliv.
Nad rámec povinností, vyplývajících ze Stanov ČRS, výbor MO Trhové Sviny pravidelně zve
na své schůze i všechny řadové členy. Hospodaří se zde se společným majetkem nás všech, a proto
se domníváme, že byste všichni měli mít možnost se těchto jednání také zúčastnit. Trochu mě mrzí,
že jen málokdo tuto možnost využívá a na výborové schůze téměř nikdo nechodí. Zato pak řada
členů v ústraní nadává, co vše je v organizaci špatně a co vše špatně dělá výbor, ale nikdo z nich na
výborovou schůzi nepřijde, abychom to tam řádně projednali a případně napravili. –ŠKODA2. ČINNOST NOVÉHO VÝBORU MO
Poměrně zásadní změna nastala v organizaci a průběhu výborových schůzí. Ty jsou dnes pečlivě
připravovány dopředu, a každý člen výboru MO, obdrží několik dní předem program + podklady
k projednávaným bodům, tak aby si mohl do schůze vše řádně promyslet, případně si připravit
doplňující či pozměňující návrhy, protinávrhy a tak pod…. . V případě zájmu, jsem ochoten, tyto
materiály poskytnout na požádání i komukoliv z Vás.
Po skončení každé výborové schůze je pořízen podrobný zápis, který je zaslán členům výboru,
archivován k nahlédnutí u jednatele p. Františka Valtera, a v anonymizované verzi také zveřejněn na
již zmiňovaných informačních místech MO.
3.

ZAVEDENÍ SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD ČLENŮM ČRS MO T. SVINY
Na své 7. Schůzi z 16. 7. 2014 schválil výbor ČRS MO Trhové Sviny usnesení č. 94/2014 Směrnici o poskytování náhrad členům ČRS MO Trhové Sviny. Cílem této směrnice je
motivovat členy MO a zároveň ušetřit určité množství finančních prostředků. Využije-li totiž MO
vlastních členů, kteří mají možnost a jsou ochotni vykonat určité práce nad rámec svých brigádních
povinností, vyjde ji to mnohem levněji, než si najímat externí firmu.

Vnitřní směrnice o poskytování náhrad členům MO ČRS T. Sviny
Podmínky:
1.

Pokud kterýkoliv člen organizace, plánuje výkon práce nad rámec jeho brigádnické povinnosti, či povinnosti patrona, a tato
práce vyžaduje finanční či materiální vstup, je povinen toto předem oznámit výboru MO ČRS Trhové Sviny k projednání a k
odsouhlasení. Výjimku tvoří pouze neplánované práce v případě havarijních, krizových a povodňových stavech, či
nepředvídatelných okolnostech (např. živelné katastrofy apod.). V těchto případech je člen povinen alespoň telefonicky
informovat předsedu, nebo místopředsedu, nebo jednatele, nebo hospodáře, nebo rybničního hospodáře.

2.

Ohlašovací povinnost člena, který plánuje práci nad rámec jeho povinností a chce uplatnit nárok na finanční či materiální
náhradu, musí vždy obsahovat tyto náležitosti:
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a.
b.
c.
d.
e.

4.

popis zamýšlené práce
přibližný datum realizace
místo realizace
odhad časové náročnosti prováděné práce
orientační rozpočet vstupních materiálových či finančních investic, které jsou nezbytné k provedení práce a které
nelze nahradit z materiálu organizace

3.

V případě schválení realizace ohlášené práce výborem MO, a to včetně materiálových a finančních vstupů, může člen MO
plánovanou práci vykonat.

4.

Po realizaci plánované práce je člen, který práci vykonal, povinen doložit finanční doklady za spotřebovaný materiál, či
prokazatelně pro tuto práci využité PHM, a požádá o poskytnutí náhrady za provedenou práci.

5.

Finanční náhrada bude realizována formou hodinové mzdy do výše náhrad za neodpracovanou brigádnickou hodinu, která v
současné době činí 100,- Kč / hod.

6.

Dozorčí komise MO má právo kontroly výše náhrady ve finanční, naturální či materiální podobě a každý takto kontrolovaný, či
jinak sporný případ bude konzultovat s výborem MO, a doporučí, či navrhne výboru MO jiný způsob řešení ke schválení.

7.

Výbor MO ČRS Trhové Sviny rozhodne o nároku, výši a formě poskytnutí náhrady členovi.

8.

V případě, že členovi bude přiznána náhrada za odvedenou práci, a tento ji přijme, pak hodiny strávené touto prací mu již
nebudou započítány do pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin).

OBNOVENÍ KOMPENZACE ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VYDROU
Kompenzace škod způsobených vydrou říční nám před časem vyřídil p. Václav Pavlík st.
(prostřední), za čož mu samozřejmě patří obrovský dík. Po několika letech úspěšného čerpání jsme
ale o tyto dotace přišli, a to především kvůli mnoha byrokratickým překážkám, způsobeným zejména
změnami zákonů, metodik a také digitalizací pozemků na Trhosvinensku, což způsobilo neshody
v nájemních smlouvách na rybníky.
Dalo to sice dost práce, ale na jaře loňského roku se nám podařilo čerpání těchto dotací (resp.
kompenzací) obnovit. V roce 2014 jsme takto získali téměř 90 000 Kč.

5.

SILA a ZMĚNA DODAVATELE OBILÍ

6.

Díky vybudování sil na většině našich chovných rybníků, byď za cenu vysokých investic
v loňském roce, jsme získali velké skladovací kapacity (cca 700 q), které nám umožňují nakoupit
většinu obilí najednou, době, kdy je jeho cena nejnižší. Zároveň nám odpadají náklady za jeho
skladování a pytlování. Také se nám tím otevřela možnost rozšířit okruh potenciálních dodavatelů.
To vše má za následek snížení ceny obilí o více než 30%, což pro naší organizaci znamená úsporu
zhruba 200 000 Kč ročně. Konkrétně jsme prozatím nakoupili 640 q obilí, za cenu 270 000 Kč. Ještě
v předloňském roce by nás stejné množství vyšlo zhruba na 420 000 Kč. Na realizaci sil se nejvíce
podíleli pánové Vladimír Tomek a Jiří Kučera.
Děkujeme
ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA RYBNÍK HÁJEK
V minulosti docházelo často ke konfliktům, mezi ČRS MO Trhové Sviny a zemědělci ze
společnosti AGS AGRO, kteří obhospodařují pole kolem Hájku. Důvodem byly zejména časté
přejezdy motorovými vozidly, přes jejich oseté pole. Největší škody tam způsobovali zejména
rybáři, kteří na Hájek jezdili na ryby a byli líní chodit přes pole pěšky. Tento problém by měl být
nyní vyřešen.
S družstvem AGS AGRO byla uzavřena písemná dohoda o umožnění průjezdu na rybník
Hájek, přes jejich pole v nezbytném rozsahu, tzn. pouze kvůli údržbě, haváriím a zarybnění, za což
se MO zavázala zřídit a udržovat před vjezdem na pole mechanickou překážku, která zabrání ve
vjezdu běžným rybářům.
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7.

VYJMUTÍ BRIGÁDNÍKU ZE SPORTOVNÍCH REVÍRŮ ČRS
Asi vůbec nejdůležitější změnou v ČRS MO Trhové Sviny, za posledních mnoho let, je
vyjmutí nádrže Brigádník z revírů ČRS. Rád bych zde vysvětlil, co nás k tomuto kroku vedlo.
Hlavním důvodem, bylo upozornění JčÚS, že revír Brigádník trvale přerybňujeme. Na místo zhruba
15 q ryb ročně nasazujeme 40 – 50 q, za což by nám v budoucnu mohly hrozit pokuty ze strany
jihočeského krajského úřadu. Bohužel, toto už se stalo jedné MO v Ústeckém kraji.
A co bude toto rozhodnutí znamenat pro Nás, členy ČRS MO Trhové Sviny?
Tímto rozhodnutím přestal být Brigádník rybářským revírem, na který se vztahuje zákon o
rybářství a výkon rybářské práva. Stal se soukromým rybníkem, v majetku MO Trhové Sviny, takže
nyní podléhá pouze zákonu o rybníkářství.
Laicky řečeno, nyní si jeho vlastník (ČRS MO Trhové Sviny) může sám určovat veškerá
pravidla jeho užívání - zarybnění, hospodaření i pravidla rybolovu, který už ale nebudeme nazývat
výkonem rybářského práva, ale těžbou ryb udicí.
Rybník Brigádník bude i nadále sloužit výhradně ke sportovnímu rybolovu, prioritně členům
ČRS MO Trhové Sviny. Podmínky rybolovu stanovil výbor ČRS MO Trhové Sviny. Drtivá většina
pravidel rybolovu zůstala na Brigádníku zachována dle platného rybářského řádu, odlišnosti jsou
sepsány v Interním rybářském řádu na 1 listu, formátu A5. Mimochodem, několik kopií leží na
stolech před každým z Vás a jsou určeny k volnému odběru. Takže kdo budete chtít, můžete si je
odtud rovnou odnést domů. Jinak bude samozřejmě vydáván jako součást povolenky na Brigádník. I
tento rybářský řád zde mám pochopitelně připraven k přečtení, jako součást své zprávy, ale stejně
jako se směrnicí o poskytování náhrad se domnívám, že bude z časových důvodů lepší, když si ho
přečtete sami.

Nádrž Brigádník interní rybářský řád na rok 2015
Rybolov na nádrži Brigádník se řídí zákonem o rybářství č. 99/2004 Sb., vyhláškou 197/2004 Sb. a platným rybářským řádem ČRS,
včetně jeho bližších podmínek k rybolovu, a jejich dodatků, není-li stanoveno jinak (viz níže).
I. Prodej povolenek na nádrž Brigádník
Povolenka k rybolovu na nádrž Brigádník smí být vydána:
a)
b)
c)

Členům ČRS MO Trhové Sviny, za cenu stanovenou výborem ČRS MO Trh. Sviny.
Ostatním členům ČRS, za cenu stanovenou výborem ČRS MO Trhové Sviny.
Fyzickým osobám, které jsou držiteli platného rybářského lístku, přičemž členství v ČRS není podmínkou, za
cenu stanovenou výborem ČRS MO Trhové Sviny.

II. Místní ustanovení pro rybolov na nádrži Brigádník
a)
b)
c)

d)

III.

Amur bílý na nádrži Brigádník patří mezi vyjmenované (dříve ušlechtilé) druhy ryb.
Přisvojením si 2 ks vyjmenovaných druhů ryb končí denní rybolov.
Přisvojením si celkového počtu kusů vyjmenovaných druhů ryb, vyznačeného na povolence k rybolovu končí
její platnost. Lovící má právo zakoupení další (nové) povolenky, za cenu stanovenou výborem ČRS MO
Trhové Sviny.
Přisvojením si celkového počtu vyjmenovaných, dravých ryb, vyznačeného v povolence k rybolovu, lovící již
nadále nesmí lovit způsobem, typickým pro lov dravých ryb (přívlač, plavaná, nebo položená s nastraženou
rybičkou nebo rybím cárem či řízkem).
Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb

a)
b)
c)
IV.

amur bílý …………..… 60 cm
candát obecný ………. 50 cm
kapr obecný ……...….. 40 cm

d) lín obecný ……….…….. 25 cm
e) okoun říční …….…..……. 15 cm
f) sumec velký ….…….…… 90 cm

Největší lovné míry vybraných druhů ryb

Vybrané druhy ryb přesahující stanovenou míru musí být šetrně vráceny zpět do nádrže Brigádník.
a)

amur bílý …………..… 90 cm

b) kapr obecný ……....….. 70 cm
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V.

Doby hájení ryb
a) Sumec velký je hájen pouze v období od 1. ledna do 15. června.
b) Karas stříbřitý, ulovený na nádrži Brigádník, nesmí být do nádrže Brigádník vrácen.

VI. Návnady a nástrahy
a) Skleněné nádoby mohou být k rybářským účelům použity (návnady, nástrahy, osvětlení apod.…), pouze
pokud jsou součástí výrobku (např. jako originální obal) přímo od výrobce. Za hrubé porušení rybářského
řádu bude považováno jejich ponechání v přírodě.
b) Jako nástražní rybky lze použít ryby neodporující příloze č. 7, vyhlášky č. 197/2004 Sb. (ryby lososovité,
úhoř, chráněné druhy a ryby nedosahující nejmenší lovné míry). Mohou být použity i ryby pocházející z jiných
zdrojů než nádrž Brigádník.
c) Ulovené ryby a nástražní rybky lze uchovávat v souladu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na
revírech ČRS, dle § 13, odstavce 9, zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Povoleny jsou vezírky, haltýře,
konstrukce potažená síťovinou, či jiné vhodné zařízení, nebo nádoby, které uchovávané ryby nepoškozují a
umožňují jim alespoň minimální pohyb.
VII. Povinnosti při lovu
a) Osoba provádějící lov na nádrži Brigádník není povinna před započetím lovu zapsat do oddílu II povolenky

k lovu evidenci docházky.
b) Zápis do oddílu II povolenky k lovu lovící provede až v případě ponechání si ulovené ryby, a to dle § 16

vyhlášky č. 197/2004 Sb. (viz. rybářský řád), přičemž na nádrži Brigádník je do seznamu vyjmenovaných
druhů ryb (dříve tzv. ušlechtilých), zařazen navíc amur bílý.
c) Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe vyprošťovač háčků, míru pro zjišťování délky ryb a podběrák.
VIII.

Kontrola osob lovících na nádrži Brigádník
a) Při kontrole na, nádrži Brigádník, je lovící povinen se prokázat platnou povolenkou k lovu, členskou legitimací
(pokud je jejím držitelem) a platným rybářským lístkem.
b) Právo kontroly osob lovících na nádrži Brigádník má každý člen ČRS MO Trhové Sviny, starší 21 let, který
vlastní platnou povolenku k rybolovu na nádrž Brigádník. V případě, že se takováto osoba rozhodne na
nádrži Brigádník provést kontrolu, je povinna se lovícímu (kontrolovanému) prokázat členskou legitimací,
platným rybářským lístkem a platnou povolenkou k rybolovu na nádrž Brigádník. Poté je oprávněna
kontrolovat, zda je lovící k lovu na nádrži Brigádník oprávněn, zda provádí lov řádně a způsobem, který
umožňuje zákon, nebo rybářský řád, úlovky a právě používané rybářské nářadí.
c) Osoba popsaná v bodu b) má právo zápisu do oddílu II povolenky k lovu, který musí být opatřit
vlastnoručním, čitelným podpisem.
d) Osoba popsaná v bodu b) nemá právo kontroly obsahu zavazadel lovícího, jejího zadržení, ani zadržení
úlovků, rybářského nářadí či nástrojů, a to, ani pokud by měla podezření, že jím byl spáchán přestupek či
trestný čin.
e) V případě zjištění pochybení lovícího, je osoba popsaná v bodu b), povinna neprodleně kontaktovat člena
rybářské stráže, navrženého výborem ČRS MO Trhové Sviny, nebo hospodáře ČRS MO Trhové Sviny.
f) V případě že má lovící (kontrolovaný) podezření na šikanu, či zneužití pravomocí ze strany osoby provádějící
kontrolu, má právo podat na tuto osobu stížnost k dozorčí komisi ČRS MO Trhové Sviny.
g) Člen rybářské stráže, navržený výborem ČRS MO Trhové Sviny, a hospodář ČRS MO Trhové Sviny, má při
výkonu své funkce na nádrži Brigádník všechna práva a povinnosti vyplývající z § 16 a § 17, zákona č.
99/2004 Sb., která jsou též vypsána v rybářském řádu ČRS.
Vydal Výbor ČRS MO Trhové Sviny, dne 20. 11. 2014

Tento interní rybářský řád je nyní vyvěšen i přímo na Brigádníku a to na velké informační
nástěnce na klubovně a také na vratech garáže. Dále si ho můžete přečíst i na obou našich
internetových stránkách (webových i facebookových).
8.

ELEKTRIFIACE RYBNÍKA WÁGNERŮV
Po mnoha letech, bezvýsledného vyjednávání se nám v loňském roce konečně podařilo
přivést elektrický proud na rybník Wágnerův. Tento krok je pro MO nesmírně důležitý. Rybník
Wágnerů se pravidelně komoruje a v případě tuhé zimy zde hrozí reálné nebezpečí hromadného
úhynu rybí obsádky. Toto riziko je zapotřebí eliminovat balistrem. V minulosti jsme k němu museli
vést několikasetmetrový kabel, který nám byl již 2x odcizen. Škoda se pohybovala kolem 150 000
Kč. Nyní by tedy měl být tento problém vyřešen. Hlavní zásluhu na tom, že se nám elektrifikace
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9.

rybníku Wágnerův konečně podařila, mají především místopředseda naší organizace p. Ing. Marek
Rojdl a pracovník odboru majetku města pan Ing. Vítězslav Král.
Děkujeme
OBNOVENÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
Po 1 roční výluce jsme v roce 2014 obnovili tradici rybářských závodů, na nádrži Brigádník.
Významnou změnou oproti předchozím ročníkům byly ceny v kategorii muži. Upustili jsme od
elektroniky a domácích spotřebičů a závodníkům nabídli rybářské potřeby. Podařilo se nám získat
velice významného sponzora – rybářské potřeby Aqazona, která nám poskytla obrovské slevy na
jejich nákup. Díky tomu se nám podařilo, i při dodržení téměř vyrovnaného rozpočtu, získat velké
množství hodnotných cen, které se okamžitě staly terčem obdivu všech zúčastněných. Již tradičně se
soutěžilo ve 3 kategoriích. Muži, ženy a děti do 15 let. Mužů se zúčastnilo celkem 65, žen 28 a dětí
rekordních 51. Celkově tedy 144 závodníků. Dohromady si rozdělili 110 cen, z nich ty
nejhodnotnější měli cenu několika tisíc korun.

10. IS – LIPAN a Statistické údaje ČRS MO Trhové Sviny
V březnu 2014 se naše organizace přihlásila do informačního systému Lipan. Od 1. 1. 2015 je
stejně tento systém povinný pro všechny MO JčÚS. Získali jsme tedy alespoň ¾ roku na zkušební
provoz. Přesto, že jsem byl zpočátku k zavedení IS Lipan v naší organizaci skeptický, považoval
jsem ho, jako většina nezasvěcených, za nutné zlo, které zase někdo ze shora nařídil, a které nám
bude jenom komplikovat život, po seznámení se s tímto programem, jsem velice rychle změnil
názor. Jde o poměrně dobře propracovaný a uživatelsky jednoduchý systém, který je schopen ušetřit
obrovské množství administrativní práce, zejména při výdeji členských známek, povolenek, evidenci
brigádnických hodin, nároku, či zákazu vydání povolenky, disciplinárních řízeních, odměnách,
přestupech členů ČRS do jiných organizací a zejména pak k přesné evidenci příjmů a výdajů za věci,
které jsem právě vyjmenoval.
Pokud máte email, můžete se nyní například kdykoli sami podívat na svou osobní kartu
rybáře, ve které jsou všechna tato data zanesena.
Z důvodu nutnosti užívání Lipana při výdeji povolenek, kdy je zapotřebí, aby se
výdejce, p. Vrchota, v tomto softwaru řádně zaškolil, s čímž mu rád pomohu, bude probíhat
letošní výdej povolenek pouze v odpoledních hodinách.
Děkujeme za pochopení.
Mimo jiné máme díky Lipanovi nyní detailní statistické údaje o naší organizaci a jejích
členech. Dovolte mi tedy, abych se s Vámi, jen tak pro zajímavost, o pár čísel podělil.
ČRS MO Trhové Sviny, čítá k dnešnímu dni celkem 131 členů. 125 mužů a 7 žen. Z toho je
92 dospělých, 9 mládežníků a 30 dětí. 24 členů tvoří důchodci, z toho 12 nad 70 let. Studentů máme
11. 86 našich členů má brigádní povinnost. Našemu nejstaršímu členovi je 93 (85) let, nejmladšímu
9. Průměrný člen ČRS MO Trhové Sviny je muž, kterému bude v srpnu 40 let a organizován je od
roku 2000, tedy 15 let.
A to bylo asi vše, co jsem Vám chtěl o činnosti organizace v roce 2014 sdělit.
Děkuji za pozornost.
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Příloha k bobu č. 14

NÁVRH ROZPOČTU ČRS MO TRHOVÉ SVINY NA ROK 2015
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Příloha k bobu č. 15
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Příloha k bobu č. 16

ZPRÁVA RYBÁŘSKÉ STRÁŽE
MO TRHOVÉ SVINY ZA ROK 2014
MO Trhové Sviny má v současné době ve správě celkem 22 rybníků a rybochovných zařízení + 3
vodní toky. 9 revírů je sportovních, z toho 4 pstruhové a 5 mimopstruhových. Zbylých 16 slouží jako chovné.
Rozloha povodí, o které se staráme, je téměř 100 km2.
Oproti tomu čítá rybářská stráž v Trhových Svinech pouhé 3 členy, kteří navíc působí i v jiných
funkcích místní organizace. Z toho jim vyplývá celá řada dalších povinností, takže se nemohou úkolům
rybářské stráže věnovat naplno. Tento stav je naprosto nevyhovující, a považuji za nezbytné, počet členů
rybářské stráže navýšit nejméně o 2 až 3 členy. Především bychom potřebovali získat člověka bydlícího
v blízkosti Dobrkovské Lhotky, jelikož právě odtud registrujeme nejvíce přestupků a pro nás je tato lokalita
poněkud z ruky.
Na sportovních i chovných revírech byly i v loňském roce prováděny nepravidelné kontroly, a to
v denních i nočních hodinách. Zvláště jsme se zaměřili na rybníky, ve kterých byla nasazena těžká ryba, kde
se pytláctví a jím způsobené škody daly předpokládat nejvíce. Provedli jsme i několik kontrol na sportovních
revírech JčÚS ve správě jiné než MO Trhové Sviny.
Poměrně vysoký nárůst aktivity pytláků jsme v loňském roce zaznamenali, na rybníce Brigádník.
Nešlo však o klasické pytlačení na udici, či takzvanou pytlačku, ale o podstatně rafinovanější praktiky, proti
kterým se také mnohem obtížnější bojuje. V průběhu celého roku jsme na Brigádníku nacházeli takzvané
zakládky, a v prosinci pak dokonce ještě 3 utržené návazce, upravené do přísně zakázaného pytláckého
podsekávacího systému, zvaný „bagr“. Jeden byl nalezen na břehu, naproti klubovně, kde ho zřejmě dotyčný
pytlák během noci ztratil a pak ještě další 2 objevili naši členové zaseknuté do různých částí těla náhodně
ulovených obrovských tolstolobiků, kteří se utržením vlasce pytlákovi vymanili.
K těmto nekalým aktivitám docházelo na Brigádníku zásadně v noci, mimo denní doby lovu. Přestože
jsme podstatně zintenzivnili naše kontroly této lokality, nikoho se nám přistihnout nepodařilo.
Dále bych vás rád upozornil na některé důležité změny ve výkonu rybářského práva, které na revírech
JčÚS, sice platili již v minulém roce, ale ještě stále se nedostali příliš do podvědomí rybářů. Věnujte jim
prosím zvýšenou pozornost, ať se na krajských vodách nedostanete zbytečně do konfliktu s rybářskou stráží.
- Soupis revírů (rybářský řád) musí mít rybář sebou povinně u vody, je to součástí povolenky.
V opačném případě se dopouští přestupku.
- Je zakázáno používat opakovací znaménka v úlovkovém lístku (povolence). Bude to považováno za
přestupek, rybářská stráž to již dále nesmí tolerovat.
- Rybář je povinen do povolenky (při odchodu od vody) zapsat i ulovené nástražní rybičky, stejným
způsobem jako jakékoliv jiné ryby. Druh, počet, hmotnost.
- Je zakázáno uchovávat živé nástražní rybičky (u vody) v obyčejném kýblu, nebo něčem podobném.
Rybář je smí mít pouze ve vezírku, nebo v originální řízkovnici.
- Pokud rybářská stráž zabaví povolenku k rybolovu, nesmí poslat na organizaci, která povolenku
vydala, jak tomu bývalo dříve, ale přímo Ing. Keprovi (vedoucímu RS JčÚS). Ten pak tyto
přestupky většinou posílá rovnou do správního řízení na magistráty měst, či městské úřady
s rozšířenou působností a k tomu vyžaduje i klasické kárné řízení dozorčí komise MO, jímž je
provinilý rybář členem.
Dávejte si prosím velký pozor, abyste u vody dodržovali veškerá pravidla rybolovu, určená rybářským
řádem, jelikož se Vám, díky tomuto novému systému trestů, může každý přestupek dost nepříjemně prodražit.
Na závěr bych Vám všem rád popřál do nadcházející rybářské sezóny hodně zdraví, štěstí,
rybářských i osobních úspěchů a mnoho krásných dní strávených u vody bez konfliktů s rybářskou stráží.
Děkuji Vám za pozornost.
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Příloha k bobu č. 17

ZPRÁVA BRIGÁDNICKÉHO REFERENTA
O BRIGÁDÁCH ODPRACOVANÝCH V ROCE 2014
ČRS MO Trhové Sviny je vyhlášena svými vysokými pracovními nároky na své členy. Na
toto téma jsem v loňském roce také psal článek do TSL, kde jsem se snažil vysvětlit, proč tomu tak
musí být. Dovolte mi prosím, abych z něho zde ocitoval několik pasáží.
„Mnoho lidí, (rybářů) si často ztěžuje, že místní organizace v Trhových Svinech klade na své
členy až příliš vysoké pracovní nároky. A mají pravdu! Proto je také celá řada svinenských rybářů
registrována v jiných organizacích. Ta naše totiž vyžaduje od svých členů, odpracovat minimálně 15
hodin ročně, aby si mohli zakoupit krajskou povolenku a 25 hodin ročně pro povolenku na revír
Brigádník. Neodpracované hodiny je nutné nahradit finanční částkou ve výši 100 Kč za každou. Ve
srovnání s jinými organizacemi v regionu je to opravdu hodně.
Rád bych se zde pokusil vysvětlit, proč tomu tak musí být. Místní rybáři si velice zakládají na
svém rybníku Brigádník. Platí zde pouze místní povolenky, je perfektně udržován a zarybněn jako
žádný jiný sportovní revír v kraji. Na 2 ha vodní plochy do něj ročně nasazujeme přes 5 000 Kg ryb.
To je asi 4x více, než dává Jihočeský územní svaz do svých revírů. Často se žertem říká, že na
Brigádník nechodíme na ryby, ale pro ryby, a nebo, že v něm máme víc ryb než vody. Žádná
z okolních organizací, které na své členy kladou podstatně nižší nároky než my, takto kvalitně
zarybněný revír nemá.
A v tom je právě onen pověstný kámen úrazu. Mnozí rybáři, kteří povolenku na Brigádník
nemají, nám toto luxusní zarybnění nemohou odpustit. Závidí, aniž by si uvědomovali, že si jej
musíme sami hradit z vlastního rozpočtu. Každá legrace něco stojí! Roční náklady naší organizace
přesahují 1 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že svinenská organizace je, co do počtu členů, poměrně
malá, (včetně dětí, mládeže a důchodců čítá na 140 lidí), nejsou ani naše příjmy z členských
příspěvků nijak vysoké. Mnohem lépe jsou na tom velké organizace (např. v Českých Budějovicích),
které mohou své členy počítat na tisíce. Na rozdíl od nich, nemáme jinou možnost, než si chybějící
penízky tvrdě vydělat chovem ryb. Nechceme-li se dostat do finančních problémů, je nezbytné, aby
každý náš člen, vydělal organizaci v průměru 15 000 Kč ročně. To opravdu není málo.
Hospodaříme celkem na 22 rybnících a rybochovných zařízeních, z čehož 15 slouží jako chovné. Co
se produkce týče, jsme 2. největší organizací v kraji. Ročně vyprodukujeme témeř 500 q ryb, z čehož
zhruba 300 q prodáme. To je vzhledem počtu našich pracovně aktivních členů úctyhodný výkon!
Abychom si takto vysoký standart udrželi, musí naši členové pracovat téměř na úrovni
profesionálních rybářů. Chápu, že se to mnohým nemusí líbit, ale jinak to prostě nejde. Pokud
bychom z této naší náročnosti ustoupili, museli bychom výrazně omezit zarybnění Brigádníku a ještě
učinit další úsporné kroky. Z Brigádníku by se tak stal průměrně zarybněný revír, ze kterého bychom
si tu a tam odnesli nějakého toho kapříka. To si nikdo z nás nepřeje. Brigádník a jeho současné
zarybnění považujeme za jakýsi benefit pro místní rybáře, k jehož udržení je zapotřebí také přiložit
ruku k dílu. Nepředpokládám, že by se tento postoj měl v budoucnu nějak výrazně měnit. Je na
zvážení každého rybáře, zda mu to za to stojí, či nikoliv.“
V roce 2014 mělo v ČRS MO Trhové Sviny brigádnickou povinnost celkem 87 členů, z nichž
71 bylo přiřazeno na konkrétní revíry. Zbylých 16 členů si brigády buďto platí, shánějí sami, nebo
plní nějakým jiným, výborem schváleným způsobem.
Naši členové odpracovali v roce 2014 celkem 5 692 hodin, z čehož bylo 3 148 hodin
odpracováno na přidělených revírech, 1 540 hodin na výlovech (počítáno bez strojení, se strojením
2236), a 308 hodin tzv. ostatních – což jsou různé mimořádné brigády mimo přidělený revír.
Průměrně tedy vychází na 65 odpracovaných hodin na 1 člena.
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V minulosti mívala ČRS MO Trhové Sviny obrovské problémy s účastí na výlovech,
zejména rybníků nasazených slabší rybou. Bývalo běžné, že jsme tyto rybníky lovili ve 12 - 15
lidech. Velice nás těší, že se tato situace v posledních letech začala výrazně zlepšovat. Největší podíl
na tomto zlepšení mají naši mladí členové, ve věku 16 – 20 let, kteří chodí téměř na všechny výlovy,
za což bych jim zde rád velmi poděkoval. Nejslabší účast na výlovech v roce 2014 byla na rybnících
Pustý a Jezírko celkem 21 lidí, což ale rozhodně není málo. Ještě před pár lety by toto číslo patřilo k
nejvyšším z celého roku. Naopak nejvíce lidí přišlo na výlov rybníka Nový, celkem 34. Průměrný
počet lovících v roce 2014 pak činil 28 členů.
V roce 2014 proběhlo celkem 14 lovících dnů, během kterých jsme slovili celkem 13
rybníků, 6 x sádky a 1x provedli odchyt na plné vodě, na rybníce Nový.
V deputátech MO vydala, lovícím členům celkem 688 ks ryb, o celkové hmotnosti 1500 Kg.
Jako odměnu za vysoký počet odpracovaných hodin za rok 2014 má nárok na výdej 1, či více
povolenek zdarma celkem 52 členů. Organizace by tímto způsobem měla v roce 2015 vydat 121
povolenek.
Brigádnickou povinnost (min. 15 hodin) nesplnilo celkem 13 členů. 5 členů odpracovalo
základní počet, potřebný k zakoupení krajských povolenek, nikoliv však povolenky na Brigádník tj.
15 – 24 hodin. 18 členů odpracovalo 25 – 49 hodin, což je opravňuje k zakoupení krajských
povolenek i na Brigádníku. 28 členů odpracovalo 50 – 99 hodin, za což jim náleží odměna ve formě
1 povolenky zdarma. 9 členů odpracovalo 100 – 149 hodin, ti mají nárok na 2 povolenky zdarma. 2
členové odpracovali 150 – 199 hodin, což jsou 3 povolenky zdarma a 6 členů zvládlo odpracovat
200 – 249 hodin, což odpovídá 4 povolenkám zdarma.
Přehled odpracovaných hodin na jednotlivých rybnících a výlovech v roce 2014 zde mám
k dispozici v přehledných tabulkách a nabízím je zde, komukoliv z Vás k nahlédnutí.
Závěrem mi prosím dovolte, abych Vám všem, kteří se svou prací podíleli na chodu naší
organizace, srdečně poděkoval a zároveň bych Vás rád poprosil, nepolevujte ani v roce 2015. Na
členy, kteří mají pracovní morálku o něco slabší, abych rád apeloval, aby se nad tím co zde bylo
řečeno zamysleli a vzali si má slova k srdci. Bez poctivé práce by zkrátka naše organizace nemohla
existovat.
Děkuji Vám za pozornost
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Příloha k bobu č. 18

ZPRÁVA O PRÁCI S MLÁDEŽÍ v
ČRS MO TRHOVÉ SVINY ZA ROK 2014
Rybářský kroužek v Trhových Svinech je již tradičně zřizován pod záštitou Základní Školy,
ve spolupráci s místní organizací. V minulosti však byla jeho činnost několikrát přerušena pro
nedostatek zájemců. V roce 2012 se jej podařilo obnovit a od té doby funguje nepřetržitě. Letos se
přihlásilo celkem 11 dětí ve věku od 7 do 12 let.
Je to sice o 8 méně než v loňském roce, jsou ale mnohem, mnohem šikovnější. Je vidět, že je
rybařina skutečně zajímá, poslouchají, vyptávají se, poctivě se učí a vzájemně se hecují, protože
každý chce být nejlepší. Vloni jsem měl pocit, že většina z nich chodí do kroužku pouze z donucení
rodičů, přičemž je rybařina je absolutně nezajímá. Tomu odpovídaly i výsledky závěrečných
zkoušek, potřebných k získání 1. rybářského lístku. Ty dokázalo úspěšně složit pouhých 9,
z původních 19 žáků. S takovými dětmi se pracuje opravdu jen velice, těžko a člověka to ani nebaví.
V letošním roce by mělo dělat zkoušky celkem 7 dětí (zbývající 4 již povolenky mají).
Vzhledem k jejich mimořádné šikovnosti a zájmu o rybařinu předpokládám, že letošní výsledky
budou mnohem, mnohem lepší, než ty loňské a že je bez větších problémů zvládnou napsat všichni.
Z dětí, které nyní rybářský kroužek navštěvují, jsem dokonce natolik nadšený, že si začínám
pohrávat s myšlenkou, že bych pro ně v červenci uspořádal několikadenní soustředění pod stany, na
rybníce Hájek.
Od září 2014 mi s vedením rybářského kroužku začal pomáhat p. František Valter ml., za což
mu velice děkuji. Ve dvou se kroužek vede mnohem snáze. Vzhledem k poměrně velkým rozdílům
ve věku i zkušenostech jednotlivých žáků si je většinou dělíme do 2 menších skupin, což vede
k mnohem efektivnějšímu způsobu výuky.
Zaměřujeme se především na poznávání jednotlivých druhů ryb, postupné osvojování
základních dovedností rybáře, jako je navázání udic na plavanou, položenou a přívlač, navazování
háčků, svázání vlasců a nahazování.
Tyto dovednosti získané v učebně si pak děti mohou vyzkoušet i v praxi, na nádrži Jatky,
kam chodíme rybařit, když to počasí dovolí. V neposlední řadě se musíme věnovat i pro děti
nezáživné rybářské legislativě, tak aby dokázali napsat již zmiňované zkoušky. Rád bych ještě
podotkl, že používáme zásadně oficiální testy vydané ČRS.
Ani v loňském roce jsme nezapomněli uspořádat dětské rybářské závody. Očekávali jsme
účast někde okolo 30 dětí. K našemu obrovskému překvapení se jich však sešlo neuvěřitelných 51.
To byl absolutní rekord. Účast tak silně překročila veškerá naše očekávání. Podařilo se nám zajistit i
spoustu nádherných cen. Udice, pruty, navijáky, podběráky, vezírky, čeřeny, rybářské stoličky, a
spoustu dalších rybářských potřeb, tak aby žádné z dědsek neodcházelo domů s prázdnou. Také
úlovky byly velice slušné. Dohromady děti nachytaly 246 ks ryb, o celkové délce přesahující 44
metrů.
S rybářským kroužkem jsme se zúčastnili i dětských rybářských závodů v Borovanech, kde
náš nejúspěšnější člen, 11 letý Petr Kouba obsadil, s 86 cm, poměrně slušné 5. místo.
Děkuji Vám za pozornost.
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Příloha k bobu č. 19

Informace z XV. Republikového sněmu ČRS
Dne 22. 11. 2014 se v Praze Průhonicích konal XV. Republikový sněm ČRS,
na který jsem byl konferencí JčÚS zvolen jako delegát. Považuji to za obrovskou čest
jak pro mě, tak i pro celou MO Trhové Sviny, že na tomto významném jednání mohla
mít svého zástupce. Jak asi většina z Vás ví, Republikový sněm je vrcholovým
orgánem celého ČRS a pro laiky bych ho přirovnal k rybářskému parlamentu.
Trochu jsem se obával jeho průběhu. Očekával jsem, že je vše Republikovou
radou předem připraveno ke schválení a přítomní delegáti to pouze formálně
odsouhlasí, aniž by do průběhu sněmu mohli nějak výrazně zasáhnout. Byl jsem však
velice mile překvapen. Téměř ke každému projednávanému bodu, proběhla rozsáhlá
diskuse, včetně protinávrhů o kterých se řádně hlasovalo, a mnohé z nich oproti
původním návrhům republikové rady prošly. Nyní mi tedy dovolte, abych Vás
seznámil se změnami, v ČRS, které XV. Republikový sněm schválil.
Schválené změny, platné od 1.1.2015
1. Předsedou ČRS byl znovuzvolen JUDr. Alexander Šíma (předseda ZčÚS).
2. Do republikové rady za JčÚS znovuzvoleni, resp. jmenováni, Stanislav
Havelka (předseda JčÚS) a Ing. Jan Štěpán (jednatel JčÚS).
3. Do republikové dozorčí rady za JčÚS nově zvolen, reso. Jmenován Ing.
Bedřich Erhart (MO Strakonice)
4. Zřízení samostatného odboru rybářství na MZE (doteď společný
s myslivostí).
5. Termín zaplacení členského příspěvku se posouvá z 29.2 až do 30.4.
6. ČRS vydá aktualizovaný sazebník kárných opatření za rybářské
přestupky.(nevím do jaké míry bude pro dozorčí komise MO závazný)
7. Doporučení právního odboru ČRS, aby MO pokud možno měli ve svých
dozorčích komisích právníky se specializací na procesní právo .
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Příloha k bobu č. 20

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA NÁDRŽI BRIGÁDNÍK - 2015
Závody, pro kategorie muži a ženy, proběhnou v sobotu 23. Května, dětské v neděli 24. Května, dle
níže uvedených pravidel.
Pravidla pro rybářské závody 2015 pro kategorii MUŽI:
registrace účastníků od 5:30 hodin.
závod 1. kolo 6:00 – 8:00
přestávka na přesun na 2. Stanoviště 8:00 – 8:30
závod 2. kolo 8:30 – 10:30
technická přestávka k vyhodnocení závodů 10:30 – 11:00
vyhodnocení závodů a předání cen 11:00 – 11:30
-

Každý závodník si vylosuje 2 místa k lovu.
Lov dle rybářského řádu, na 2 pruty na položenou, každý prut opatřen nejvýše 2 návazci
s jednoduchými háčky.
Nově povolena krmítka, další vnadění mimo ně zakázáno.
Započítávány budou všechny ryby, které mají na nádrži Brigádník stanovenou nejmenší
lovnou délku.
Sčítat se budou délky vyjmenovaných druhů ryb (1cm = 1 bod)
Startovné 250 Kč

Pravidla pro rybářské závody 2015 pro kategorii ŽENY:
registrace účastnic od 12:30 hodin.
závod 13:00 – 17:00
technická přestávka k vyhodnocení závodů 17:00 – 17:30
vyhodnocení závodů a předání cen 17:30 – 18:00
-

Každá závodnice si vybere místo k lovu, dle vlastního uvážení
Je povoleno stanoviště kdykoliv změnit.
Lov dle rybářského řádu, na 2 pruty na položenou, nebo plavanou, každý prut opatřen
nejvýše 2 návazci s jednoduchými háčky.
Povolena krmítka, další vnadění mimo ně zakázáno.
Započítávány budou všechny ulovené ryby.
Sčítat se budou délky ulovených ryb, nezávisle na jejich druhu (1cm = 1 bod)
Startovné 100 Kč
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Pravidla pro rybářské závody 2015 pro kategorii DĚTI
Základní podmínkou této kategorie je povinná školní docházka.
registrace účastníků od 6:30 hodin.
závod 7:00 – 11:00
technická přestávka k vyhodnocení závodů 11:00 – 11:30
vyhodnocení závodů a předání cen 11:30 – 12:00
-

Každý závodník si vybere místo k lovu, dle vlastního uvážení
Je povoleno stanoviště kdykoliv změnit.
Lov dle rybářského řádu, na 1 prut na položenou, nebo plavanou, každý prut opatřen
nejvýše 2 návazci s jednoduchými háčky.
Povolena krmítka, další vnadění mimo ně zakázáno.
Započítávány budou všechny ulovené ryby.
Sčítat se budou délky ulovených ryb, nezávisle na jejich druhu (1cm = 1 bod)

Startovné (bez předložení RL)100 Kč / (po předložení RL, nebo členy ryb. kroužků) 50 Kč.
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Příloha k bobu č. 23

USNESENÍ
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
ČRS MO Trhové Sviny, konané dne 24. 1. 2015 v restauraci Junior v Trhových Svinech

________________________________________________________________
Přítomno:
36 z celkových 91 dospělých členů ČRS MO Trhové Sviny
5 členů z řad mládeže
2 hosté
Prezenční listina je součástí zápisu.
Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny dospělých členů, byla schůze přerušena a její
další průběh odložen o 15 minut. (Dle § 8 stanov ČRS, článku 21, odst. 2, písmena b),
jednacího řádu.)
Schůzi řídil předseda ČRS MO Trhové Sviny, p. Čeněk Štojdl.

K bodu 1 - Zahájení Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny
Bez usnesení
K bodu 2 - Schválení programu Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny
usnesení VČS č. 1/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje program schůze v předloženém
znění. Program je součástí zápisu.
K bodu 3 - Volba mandátové komise
usnesení VČS č. 2/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny volí mandátovou komisi ve složení:
předseda: Ing. František Holinka, členové: Daniel Bláha a Jaroslav Helčl.
K bodu 4 – Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti výroční členské schůze 2015
Mandátová komise ověřila počet přítomných členů a prohlásila Výroční členskou schůzi
2015 za neusnášeníschopnou. Další průběh schůze byl odložen o 15 minut.
Přestávka byla využita k přednesení neoficiálních bodů programu, ke kterým se usnesení
nepřijímá, a tudíž neusnášení schopnost schůze není překážkou.
K bodu 5 – Minuta ticha za členy ČRS MO Trhové Sviny, zesnulé v roce 2014
Bez usnesení
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K bodu 6 – Gratulace členům ČRS MO Trhové Sviny, kteří se v roce 2014 dožili významného
životního jubilea.
Bez usnesení
K bodu 7 – Poděkování a rozloučení se s nejstarším členem ČRS MO Trhové Sviny, panem Štěpánem
Kocmichem, který se, po 50 letech, na vlastní žádost, rozhodl ukončit členství.
Bez usnesení
Zpět k bodu 4 – o 15 minut později – Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VČS 2015
usnesení VČS č. 3/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí zprávu mandátové
komise, která po 15 minutovém přerušení prohlásila Výroční členskou schůzi ČRS MO
Trhové Sviny 2015 za usnášeníschopnou.
K bodu 8 - Volba návrhové komise
usnesení VČS č. 4/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Vladimír Skořepa, členové: František Valter ml., Zdeněk Česák.
K bodu 9 - Volba zarybňovací komise
usnesení VČS č. 5/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zarybňovací komisi ve složení:
pan Václava Pavlíka st.
K bodu 10 - Kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze ze dne 1. 2. 2014
usnesení VČS č. 6/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení
z minulé výroční členské schůze ze dne 1. 2. 2014.
K bodu 11 - Zpráva předsedy ČRS MO Trh. Sviny o činnosti organizace a výboru v roce 2014
usnesení VČS č. 7/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu předsedy ČRS MO
Trhové Sviny, pana Čeňka Štojdla, který podrobně informoval o činnosti výboru a
organizace v roce 2014.
K bodu 12 - Zpráva hospodáře ČRS MO Trhové Sviny, za rok 2014
usnesení VČS č. 8/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu hospodáře ČRS MO
Trhové Sviny, pana Jana Matouška, který podrobně informoval o hospodaření na
jednotlivých rybnících v průběhu roku 2014.
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K bodu 13 – Účetní zpráva ekonoma ČRS MO Trhové Sviny, za rok 2014
usnesení VČS č. 9/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje účetní zprávu ekonoma ČRS
MO Trhové Sviny, pana Mgr. Radka Sovy. Zpráva je součástí zápisu.
Zpráva je součástí zápisu.
K bodu 14 - Schválení rozpočtu ČRS MO Trhové Sviny na rok 2014.
usnesení VČS č. 10/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje rozpočet ČRS MO Trhové
Sviny na rok 2015, přednesený panem Mgr. Radkem Sovou, jako vyrovnaný, o příjmech i
výdajích v celkové výši 1.200.000,- Kč.
K bodu 15 - Zpráva dozorčí komise ČRS MO Trhové Sviny
usnesení VČS č. 11/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí zprávu dozorčí komise,
kterou přednesl pan Ing. Vladimír Skořepa.
K bodu 16 - Zpráva rybářské stráže ČRS MO Trhové Sviny
usnesení VČS č. 12/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu rybářské stráže, kterou
přednesl pan Zdeněk Česák st.
K bodu 17 - Zpráva brigádnického referenta ČRS MO Trhové Sviny
usnesení VČS č. 13/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu o brigádnické činnosti,
v MO Trhové Sviny, kterou přednesl pan Čeněk Štojdl. Zpráva je součástí zápisu.
K bodu 18 - Zpráva vedoucího rybářského kroužku o práci s mládeží v ČRS MO Trhové Sviny
usnesení VČS č. 14/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu vedoucího rybářského
kroužku, pana Čeňka Štojdla. Zpráva je součástí zápisu.
K bodu 19 - Informace z XV. Republikového sněmu
Návrh usnesení VČS č. 15/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí informace z VX.
Republikového sněmu ČRS, přednesené předsedou MO, p. Čeňkem Štojdlem.
K bodu 20 – Pozvánka na rybářské závody 2015
usnesení VČS č. 16/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí pořádání rybářských
závodů na nádrži Brigádník, ve 3 kategorích (MUŽI, ŽENY a DĚTI) ve dnech 23. a 24. 5.
2015.
K bodu 21 – Projevy hostů.
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usnesení VČS č. 17/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí projev hosta, člena
výboru JčÚS, p. Zdeňka Babky.
usnesení VČS č. 18/2014
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí projev hosta, p. starosty
města Trhové Sviny, Pavla Randy.
K bodu 22 – Diskuse
usnesení VČS č. 19/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny nesouhlasí s opatřením na ÚN Lipno,
(které omezuje použití nástražních ryb na ryby větší 20 cm a zakazuje nastražování rybích
cárů) a požaduje jeho zrušení.
K bodu 23 – Zpráva návrhové komise - usnesení výroční členské schůze ze 17. 1. 2015.
usnesení VČS č. 19/2015
Výroční členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zprávu návrhové komise o
usnesení VČS 2015.
K bodu 24 – Závěr
Bez usnesení

v Trhových Svinech dne 24. 1. 2015
vypracoval Ing. Vladimír Skořepa
předseda návrhové komise
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