
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO SLATIŇANY 
KUNČÍ 75, SLATIŇANY 538 21 

IČO : 15052109 
 

ČLENSKÁ SCHŮZE 
sobota 18. února 2023 

 
Přítomni (viz prezenční listina) 
                                                                                                    

Přivítání, seznámení 
s programem schůze 
 

Program schůze – přednesl J. Petera: 
1. Zahájení 
2. Volba mandátové komise 
3. Volba návrhové komise 
4. Zpráva o činnosti MO za rok 2022 
5. Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2022 
6. Návrh rozpočtu na rok 2023 
7. Zpráva hospodáře 
8. Diskuse 
9. Návrh na usnesení 
10. Závěr 

Volby a) mandátová komise  - navrženi: P. Dalešický, E. Tichý, J. 
Hudec 

b) návrhová komise – navrženi: R. Štursa, L. Makeš, R. 
Hortenský 

Složení komisí bylo jednohlasně schváleno. 
Zpráva o činnosti MO 
za rok 2022 

Zprávu přednesl předseda MO J. Malina: 
a) Vývoj členské základny – celkem 402, z toho 

brigádnickou povinnost má 200 členů.  
V roce 2022 zemřeli 2 členové. 

b) Schůzová činnost výboru – pravidelně každé druhé 
pondělí v měsíci na chatě u rybníka. 

c) Prodej známek a povolenek – u p. K. Šustra, Wolkerova 
257. Navýšení cen. 

d) Změny v rybářském řádu a v pravidlech rybolovu na malé 
vodě. 

e) Jednání s p. Kremlou o splavu u stadionu za přítomnosti 
dvou pracovnic ze životního prostředí.  

f) Odbahnění Mazánku za pomoci bakterií – oslovena firma 
Baktoma, jednání se starostou města. 

g) Brigády – posun díky M. Opavskému. Počet 
odpracovaných hodin si každý ve vlastním zájmu sám 
hlídá. 

h) Závody – vloni dvakrát pro dospělé, v plánu uspořádat 
stejný počet i letos + závody pro děti.  

i) Výbor projednal návrh nonstop chytání – termín 21. – 23. 
dubna – „inventura“ velkých ryb – všechny ryby nad 70 
cm budou změřeny a zaevidovány – POUZE PRO 
ČLENY NAŠÍ ORGANIZACE – podmínkou minimálně 
10 zájemců. 

   
   

 

  

  
  

 
  

   

       
     

     
  

 

   
    

     
    

     
 

    
    

   
    

      
    
    

   
    
    

 

  



j) Rybářský ples – v minulosti na starosti E. Tichý a J. 
Hudec, je třeba navázat na jejich skvělou dlouholetou 
pořadatelskou činnost. Termín 1. 4. 2023. 

k) Územní konference v Hradci Králové – zúčastnil se 
předseda J. Malina. 

l) Celostátní sněm v Praze – zúčastnil se předseda J. 
Malina. 

Zpráva o plnění 
rozpočtu na rok 2022 

Přednesl K. Šustr. 
 

Návrh rozpočtu na rok 
2023 

Přednesl K. Šustr. 
 

Zpráva hospodáře 
 

M. Tichý seznámil přítomné s hospodařením v roce 2022 na 
a) pstruhové vodě 
b) mimopstruhových vodách – revír Záduší, rybníky Trpišov, 
Nádražní, Mazánek, Návesní. 
 

Zpráva o činnosti 
rybářského kroužku 
v roce 2022 

Přednesl L. Makeš 

Diskuse Diskusní příspěvky: 
1. Dotaz na vedení kroniky – původní kroniku má u sebe p. 

Maryška, byla pořízena nová, kterou povede p. Jaroslav 
Koreček. 

2. Upozornění na skutečnost, že povolené brodění by mohlo 
být špatně pochopeno a zneužíváno – bylo rozhodnuto 
tuto novinku z pravidel rybolovu na malé vodě vypustit. 

3. Návrh řešení problému se splavem u stadionu vytvořením 
rybího přechodu – je to jedna z možností. 

4. Dotaz na krmení – dle názoru dotazujícího se krmí příliš, 
a proto údajně ryby neberou, poukazováno je především 
na děti, které by neúspěšné rybaření mohlo odradit. 

5. Reakce L. Makeše, vedoucího rybářského kroužku na 
předchozí příspěvek – aby byly děti v rybaření úspěšné, 
potřebují pomoc od zkušených rybářů. K tomu vyzval 
přítomné. 

Návrh na usnesení  Přednesl R. Štursa: 
1. Členská schůze schválila 

a) Zprávu o činnosti MO 
b) Zprávu o plnění rozpočtu za rok 2022 
c) Zprávu hospodáře. 

2. Členská schůze bere na vědomi 
a) Návrh rozpočtu na rok 2023 
b) Zprávu o činnosti rybářkého kroužku 

3. Členská schůze ukládá 
a) Projednat přednesené diskusní příspěvky a podat na 

příští členské schůzi návrh na jejich řešení 
Závěr Schůzi ukončil předseda J. Malina 

 
Ve Slatiňanech dne 1. 3. 2023     zapsal: Radek Žemlička
       


