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ZÁPIS-USNESENÍ 
z Výroční členské schůze ČRS, z.s., MO Čelákovice konané 11. března 2017 

od  10.00 hodin Zasedací sál TS v Čelákovicích 
 

 Celkový počet členů: 668 členů 
 Přítomných členů: 60 – během 15 min přestávky nikdo nedorazil. 
 Účast na začátku schůze cca 8,98 % 

 
„Schůzi zahájil a řídil předseda organizace p. Eichler, který seznámil přítomné s programem 

Výroční členské schůze“ 
 Program schůze: 

 
1) Zahájení, přivítání  

 

2) Volba komisí + schválení programu VČS 
 

 Mandátová komise (Milan Krejčík, František Kroutil) 
 SCHVÁLENO 100% přítomných členů 

 
 Návrhová a volební komise (Pavel Růžička, Miroslav Bouška, Tomeček Bohumil) 
 SCHVÁLENO 100% přítomných členů 

 
3) Seznámení s programem VČS 
 

 Zprávy funkcionářů 
 1) zpráva předsedy  
 2) zpráva hospodáře a čistoty vody 
 3) zpráva jednatele a brigádnického referenta 
 4) zpráva ekonoma a účetní 
 5) zpráva velitele rybářské stráže a správce chaty 
 6) zpráva vedoucího rybářského kroužku 
 7) zpráva dozorčí komise 
 

4)  prostor pro hosty 
 

5)  diskuse 
 

Dále přivítal všechny přítomné a hosty -   p. Pátka, starostu města Čelákovice 
- p. Hýbnera, předsedu SÚS. 
- p. Janďourka, zástupce z MO Brandýs n/L 

 
 Z důvodu nedosažení nadpoloviční účasti všech členů na VČS, následuje 15 min přestávk 



 
O přestávce následuje vyznamenání a ocenění p. Milana Krejčíka 
p. Krejčík působil řadu let ve výboru místní organizace a poté i jako člen rybářské stráže). V letošním 
roce oslaví 80 let a tímto mu chceme poděkovat za jeho dlouhodobou činnost v organizaci a práci pro 
rybářský svaz. 
 

Před zahájením referátů předseda p. Eichler požádal přítomné o 1 minutu ticha za zesnulé členy 
 
--------------------------------Po 15 minutové přestávce stále 60 přítomných členů--------------------------------- 
 
 Proběhlo čtení zpráv funkcionářů 

 
1) Zpráva předsedy (přednesl p. Eichler) 
Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 

 
2) Zpráva hospodáře (přednesl p. Jindřich) 
Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 

 
3) Zpráva jednatele a brigádnického referenta (přednesl p. Duník) 
Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 

 
4) Zpráva ekonoma a účetní (přednesla pí. Duníková ) 
Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 

 
5) Zpráva rybářské stráže (přednesl p. Karpíšek) 
Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 

 
6) Zpráva dětského kroužku (přednesl p. Petržel p. Špitálský) 

 
7) Zpráva dozorčí komise (přednesl p. Štětina) 
Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 

 
--------------------------------v průběhu čtení zpráv přišel 1 člen 61 přítomných členů----------------------------- 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) Prostor pro hosty 
 
 Předseda p. Eichler dal slovo našemu hostovi p. Pátkovi 

P. starosta poděkoval jménem města Čelákovice za dobrou spolupráci a garantoval spolupráci i 
v následujících letech jak formou dotací, tak i materiální pomocí. Popřál hodně zdaru a naší práci. Na 
závěr s úsměvem navrhl brigádu na městě pro našeho neposlušného hospodáře (samozřejmě ironicky) 
 

 Předseda p. Eichler dal slovo p. Hýbnerovi 
P. Hýbner pozdravil přítomné členy jménem SÚS a poděkoval výboru za pozvání. Dále pochválil 
obsah zpráv členů výboru, poděkování za jejich celoroční práci, aktivní členské základně za celoroční 
činnost v organizaci, poděkování našemu hospodáři za činnost v hospodářském odboru SÚS, další 
poděkování našemu předsedovi za fungování v odboru mládeže SÚS. Představení Šárky Šáfrové 
Kaucké jakožto nové členky sekce položená. Dále zmínil informovanost členů od naší organizace, kde 
podotkl příkladnost, co se týče informovanosti směrem k členům a veřejnosti. Poděkování za práci 
s mládeží, za akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ apod. Velké poděkování k umožnění sportovních akcí 
na našich revírech. Poděkoval za reprezentaci ve feederu, kde pochválil výborné výsledky naší 
mládeže a vedoucím poděkoval za práci s mládeží. 
Nezapomněl pochválit ukázněnost rybářů na našich revírech a poděkoval tak RS za jejich práci i za 
pomoc na ostatních revírech SÚS. Nezapomněl si zdravě rýpnout na sportovní příslušnost některých 
členů výboru . Konstatoval stav, co se týče brigádnické činnosti v organizacích napříč SÚS. 
Na závěr poděkoval a popřál úspěchy v naší činnosti. Petrův zdar! 
 



 
 Předseda p. Eichler dal slovo p. Janďourkovi 

p. Janďourek poděkoval za spolupráci mezi našimi sousedními organizacemi a pozval nás na dětské 
závody na Staroboleslavské tůni, které se konají 6. května, dále 13. května na dospělé závody na 
Staroboleslavské tůni a 14. května dětské závody na Kralovickém rybníku. 

 
9) Diskuse  

 
 Předseda p. Eichler si vzal slovo. 
 Vznesl návrh na zvolení 2 nových členů výboru za dosud neobsazenou pozici brigádnického referenta 

(kde dočasně suploval jednatel naší MO) a pozici vedoucího rybářského kroužku (za odstupujícího 
vedoucího Richarda Hejdu) 

 Jedná se o p. Martina Petržela a p Jiřího Šenkýře 
 Hlasování: pro 59, proti 0, zdrželo 2 – SCHVÁLENO 

 
 Předseda p. Eichler dává návrh na 24 hod lov na vybraném úseku v daném období 
 Výjimka z denní doby lovu je navrhována od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 na úseku Labe 19 revír 411051 
 Podotknutí: jde pouze o žádost,(udělený mandát SÚS, aby za nás jednal ohledně výjimky Non-Stop, 

kterou musí schválit příslušné orgány. 
 V případě schválení budou upřesněna další pravidla (jak podotkl hospodář p. Jindřich) 
 Hlasování o udělení mandátu SÚS, aby za nás jednal ohledně výjimky z denní doby lovu 
 Hlasování: pro 54, proti 2, zdrželo 5 - SCHVÁLENO 

 
 P. Kroutil navrhuje Non-Stop lov sumce na Grádě. 
 P. Kroutil konstatuje, že to má za následek odliv rybářů z naší členské vody. 
 Byl požádán p. Hýbner, aby se pokusil odpovědět na dané téma. 
 P. Hýbner se snaží vysvětlit, že výjimku na Non-Stop lov sumce na Grádě nedostaneme, jelikož jde o 

revír a o udělení výjimky na revíru i když je RMV nerozhoduje členská základna, ale příslušné úřady 
jelikož by se jednalo o změnu vyhlášky a ne pouze o úpravu bližších podmínek. 

 P. Jindřich dále komentuje: V případě žádosti o vyjmutí z revíru, muselo by proběhnout výběrové 
řízení, do kterého se může přihlásit kdokoliv. Až v případě, že bychom výběrové řízení vyhráli, 
můžeme požádat o změnu statutu na rybníkářství.  

 P. Kroutil vznesl otázku: kolik se vybere za povolenky na Grádo a kolik se tam nasadí (v Kč). Dále se 
rozčiluje, že SÚS do Gráda nedá ani korunu. 

 P. Jindřich odpovídá, že jsme si Grádo vyjmuli ze společného rybolovu a tak nechápe proč by to mněl 
SÚS financovat (p. Hýbner konstatuje – vraťte ho zpět SÚS a mi ho budeme financovat rádi) 

 P. Jindřich dále informuje o výpočtu příspěvku na Grádo v případě, že by spadalo pod SÚS na 84000,- 
 Za Grádo se vybralo 190 000,-  a vysazeno bylo 3000 kg kapra (tj 150 tisíc pouze za kapra) k tomu 

štika, candát, amur a lín + režie 
 

 P. Zbyněk Petr má návrh na vybudování hráze se stavidlem na Výmole.  
 Poukazuje tím na nízké stavy hladin na tůních Procházková, Hrady, Poltruba, atd. 
 Vybudováním hráze by tak vznikla možnost v suchých letních měsících zadření vody na jmenovaných 

tůních, kde dochází každoročně k poklesu hladin a nízkým hladinám kyslíku. 
 Výbor bere na vědomí a pokusí se projednat s příslušnými úřady a správci povodí Labe. 
 Do usnesení: Zjistit možnosti pro vybudování vodního díla a možnosti financování 

 
 
 
 
 

 



 
 P. Zbyněk Petr dává další návrh ohledně omezení míry kapra v daných měsících v roce. 

 
 Návrh je od 1. ledna do 15. června míra kapra na 411164 na 60 cm. Zabránilo by se prý rabování právě 

nasazených kaprů do tůní. 
 Znění návrhu je zvýšení spodní míry kapra na 60 cm v období od 1. 1. do 30. 6. na revírech 411164 

 
 1. Protinávrh p. Rysa 30 dní po vysazení omezit na 1 úlovek za den. 
 Znění protinávrhu je od 1. 3. do 30. 5. ponechání 1 ks ryby a ukončení lovu ihned po ponechání 
 2. Protinávrh p. Šaníka je od 1. 3. do 30. 6. ponechání 1 ks ryby a ukončení lovu ihned po ponechání 
 3. Protinávrh p. Macouna omezení počtu ulovených na 35 ks za rok 
 4. Protinávrh „Hlasování o akceptaci 4. Výše uvedených návrhů“ Hlasování o zachování původního 

stavu. 
 p. Zbyněk Petr uraženě odešel ze sálu a práskl dveřmi těsně před hlasováním o zachování stávajícího 

stavu. 
-----------------------------v průběhu schůze odešlo 5 členů tzn. 56 přítomných členů------------------------- 
 
 Hlasování pro zachování původního stavu: pro 34, proti 10, zdrželo 12 – SCHVÁLENO 
 (zůstává stávající stav – ostatní návrhy na změnu jsou tak bezpředmětné) 

 
 P. Šaník upozorňuje na riziko v případě vybudování hráze na Výmole 
 Informuje o riziku ohledně možnosti otravy potoka a případným přehrazením by následovala otrava 

ostatních tůní s ním spojených. 
 Výbor bere na vědomí a rizika si plně uvědomuje. 

 
 P. Šaník navrhuje do příští schůze zabývat se možností jak upravit množství odnesených ryb 
 Do usnesení: zabývat se možností úpravy úlovků a odnesených ryb. 

 
 P. Meitner konstatuje zvýšení povolenek na Grádo na 1000,- Kč s tím, že hostovací povolenky 

zůstaly na stejné ceně. 
 P. Jindřich odpovídá, že to je z důvodu přilákání větší členské základny.  
 Bylo vysvětleno, že se nejedná o soukromý revír a že v případě navýšení ceny až o 3 násobek by vedl 

k úbytku kupujících a spíše bychom prodělali. A lidé by se raději zaměřili na soukromé revíry, které 
jsou téměř bez omezení. 

 Výbor se nebrání provést nějaké drobné úpravy v ceně. 
 Do usnesení: výbor akceptuje návrh p. Meitnera na zvýšení ceny hostovacích povolenek a bude se tím 

zabývat. 
 
 P. Eichler přednáší návrh výboru a RS na zakoupení člunu Ranger 370 
 Člun by sloužil k ostraze revíru 411 151 a 411 150, dále by byl k dispozici RS s krajskou působností, 

možnost využití při nasazování ryb (candát, štika, úhoří monte apod.), v případě mimořádných 
událostí (ekologická havárie, úhyny, kyslíkový deficit apod.), v případě potřeby součinnost s policií a 
hasičským záchranným sborem. 
  

 Člun Ranger 370 by byl zakoupen s finančních prostředků organizace a za pomocí dotací. 
 P. Petržel vysvětlil využití a sdělil pomocí prezentace parametry člunu 
 Předpokládané financování je z účelové dotace od města Čelákovice. 
 54 000,- je cena v základu, + koupě vozíku na přepravu lodě. 

 
-----------------------------v průběhu schůze odešlo 8 členů tzn. 53 přítomných členů------------------------- 

 

 Hlasování o zakoupení člunu: pro 49, proti 3, zdrželo 1 – SCHVÁLENO 
 



 

 

Hlasování o usnesení z VČS MO Čelákovice 
 
 Výroční členská schůze bere na vědomí: 

 

 Zprávy funkcionářů o činnosti MO Čelákovice za rok 2016 
 Zprávy diskutujících 

1. Návrh p. Zbyňka Petra (Zjistit možnosti pro vybudování vodního díla a možnosti financování) 
2. Návrh p. Šaníka Jaroslava (zabývat se možností úpravy úlovků a odnesených ryb) 
3. Návrh p. Meitnera Luďka (návrh na zvýšení ceny hostovacích povolenek na revír Grádo) 

 Zprávu dozorčí komise 
 

 

 Výroční členská schůze schvaluje: (hlasování o usnesení) 
 

 Jmenování (kooptování) 2 nových členů výboru (p. Martin Petržel a p. Jiří Šenkýř) 
Hlasování: pro 59, proti 0, zdrželo 2 - SCHVÁLENO 
 

 Udělení mandátu SÚS, aby za nás jednal ohledně výjimky z denní doby lovu. 
Hlasování: pro 54, proti 2, zdrželo 5 – SCHVÁLENO 

 

 Návrhy na úpravu spodní míry kapra, případné omezení počtu odnesených ryb 
 Protinávrh p. Jindřicha na zachování původního stavu. 

Hlasování: pro 34, proti 10, zdrželo 12 – SCHVÁLENO 
 

 Návrh na koupi člunu „Ranger 370“ (dotace + prostředky MO) 
Hlasování: pro 49, proti 3, zdrželo 1 – SCHVÁLENO 

 

 Zprávu o činnosti od poslední členské schůze 
Hlasování: pro 53, proti 0, zdrželo se 0 – SCHVÁLENO 
 

 Rozpočet organizace 
Hlasování: pro 53, proti 0, zdrželo se 0 – SCHVÁLENO 
 

 Schvaluje účetní uzávěrku za rok 2016 
Hlasování: pro 53, proti 0, zdrželo se 0 – SCHVÁLENO 
 

 Schválení usnesení z Výroční členské schůze 2017 
Hlasování: pro 53, proti 0, zdrželo se 0 – USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

   Závěrem Výroční členské schůze, předseda organizace p. Eichler Jiří poděkoval členům naší MO za účast, 
popřál pěkné zážitky úlovky u vody a pozval na závody na Grádě, které se konají 25. března od 6 hodin. 

S pozdravem „ PETRŮV ZDAR“ 
 

  Zapsal: Duník Petr (jednatel)                   Eichler Jiří (předseda)                Štětina Radek (předseda DK) 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

…………………………………    ………………………………….  …………………………………… 
   Pavel Růžicka           Miroslav Bouška       Bohumil Tomeček 
 
V Čelákovicích dne 24. 3. 2017                         


