
 

Zpráva jednatele za rok 2019 

 

 

Dobrý den vážení členové MO Čelákovice, 

rád bych Vás seznámil s informacemi naší organizace v roce 2019 alespoň touto písemnou formou. 

 Výbor Místní organizace Čelákovice se sešel v roce 2019 celkem 11x na pravidelných výborových 

schůzích, dále již v průběhu celého roku nepravidelně na dalších akcích.  

Následně bych Vám rád sdělil informace o: 

1. Stavu Členské základny a její rozdělení. 

2. INFORMACE O zažádaných dotacích v roce 2019 

3. Podané žádosti o výjimky v roce 2019 

4. Nově proškolení členové v roce 2019 

5. Majetek organizace k 27. 12. 2019  

6. Akce v roce 2019 

7. Přijatá pošta v roce 2019 

8. Kooptování člena výboru 

9. Rezignace člena výboru 

10. Brigádnická činnost 
 

1) Členská základna místní organizace čítala k 14. 10. 2020 celkem 786 členů  
 Z toho: 

 18 žen 

 77 dětí do 15 let 

 13 členů mládeže 16 až 18 let  

 395 mužů  

 256 členů důchodového věku  

Z toho: 

 27 členů ZTP 

2) Naše organizace zažádala o dotace v roce 2019 

 Město Čelákovice, kde byly prostředky ve výši  107 000,- Kč použily na chod organizace, krmení pro 

dětský kroužek, nájmy, energie, opravy a údržby. Dotace byly dle dotační smlouvy vyúčtovány 

v řádném termínu do konce ledna 2019. 

 Bylo žádáno o finanční podporu u obce Káraný na údržbu Gráda v částce 10 000,- kde byli 

prostředky použity na nákup aerátoru pro okysličení vody v tůni. Dotace byla řádně vyúčtována ve 

stanoveném termínu. 

 Dále jsme obdrželi finanční podporu na podporu mládeže ve výši 20 000,- od klubu RCCC + další 

věcné dary pro dětský rybářský kroužek. 

 Další podporovatelé našeho rybářského kroužku v roce 2019 byli krmiva Hulín, které nám zaslaly 

120 kg krmítkové směsi pro rybářský kroužek, VSK Dušek s.r.o. Nehvizdy, který nás podpořil 5000,- 

pro dětský rybářský kroužek, Tomáš Horyna šek v hodnotě 10 000,- na výběr zboží v rybářském 

obchodě pro rybářský kroužek a další.  



 

 

 

3) Bylo žádáno výjimky na 24 hod nonstop lov  

 jednalo se o tradiční závody CarpTour Řehačka na revíru Řehačka v červnu 2019  

 Kaprařské závody RCCC Souboj rytířů na revíru Labe 19 v říjnu 2019 

 v obou případech nám bylo vyhověno 

 

4)Nově proškolení členové. 

 v roce 2019 bylo proškoleno 46 nových členů. 
 

5) Majetek organizace 

Celkový majetek ČRS MO Čelákovice ke dni 27. 12. 2019 činil:     2 243 028,- Kč  
 
Evidováno na (parcele, Grádě, kanceláři)  121 položek/ 208 kusů   v hodnotě  1410624 Kč 
Evidováno na (Řehačce)   34 položek/ 50 kusů  v hodnotě  75853 Kč 
Evidováno (dětský rybářský kroužek)  47 položek/ 87 kusů  v hodnotě  75111 Kč 

Celkem     202 položek/ 345 kusů v hodnotě  1561588 Kč   

Investiční předměty:  

 Chata na Řehačce + pozemek s ČOV (znalecký posudek z roku 2017)   681.440 Kč  

 Jednou z největších investic v roce 2019 byl nákup nového vozu Toyota Hilux, který slouží ke 

kvalitnímu zarybnění a ostrahy revírů. 

 Původní vůz Nissan Double Cab byl odprodán z důvodu destruktivní poruchy motoru. 

6) Akce pořádané místní organizací 

 v únoru jsme pořádali již čtvrtý ročník Rybářského plesu, výdělek s plesu byl rozdělen na 2 části, 6000,- Kč a 

zaslán na účet SÚS - fond pro nákup vodních ploch a 6000,- Kč na účet RCCC pro podporu hendikepované 

Michalky. 

 Poslední březnovou sobotu proběhli tradiční závody na Grádě  kterých se zúčastnilo 87 dospělých a v neděli 

47 dětí. 

 V dubnu proběhla akce ukliďme Česko, které se zúčastnili členové výboru a děti z rybářského kroužku. 
 

 v květnu proběhla akce pro děti ze ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Kamenka „VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI“. 
 

 V květnu jsme se zúčastnili akce LOVY v Brandýse n/L na zámku. Prezentovala se zde činnost MO Čelákovice 

a ČRS SÚS. 

 V dubnu proběhlo opakované vysazování úhořího monte z euro dotace na podporu úhoře říčního. 
 

 V červnu proběhlo rybářské dostaveníčko na Řehačce pořádané pro děti z rybářského kroužku. 
 

 V červnu proběhly tradiční závody Carp Tour Řehačka, kde se zúčastnilo 13 týmů. 
 

 V září proběhla další akce pro děti ze ZŠ Kamenka „VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI“. 
 

 V říjnu proběhly závody RCCC souboj rytířů, u kterých jsme zajišťovali pořadatelskou podporu a dohled nad 

hladkým průběhem závodu. 

 V prosinci proběhl s některými dětmi pochod Polabím napříč našimi tůněmi.  

 



 
 

 

7) Doručená a odeslaná korespondence 

 Na adresu organizace v roce 2019 bylo doručeno 63 poštovních zásilek Českou poštou, 8 zásilek 

datovou schránkou ostatní odesílaná pošta probíhala především pomocí datové schránky 7 a e-

mailem. 

 Další odeslané poštovní zásilky se týkaly především korespondence dozorčí komise (více ve zprávě 

dozorčí komise). 

8) Kooptování člena výboru 

 13. 8. 2020 byl na schůzi výboru kooptován p. Milan Bajer, ve výboru bude působit jako správce 

vozu a po složení zkoušek i jako zástupce hospodáře. 

9) Rezignace člena výboru 

 10. 9. 2019 rezignoval na funkci mechanizace p. Zdeněk Hlaváček (z vlastního rozhodnutí) 

9) Brigádnická činnost 

 Brigády v roce 2019 odpracovalo cca 100 členů vyjma členů výboru a rybářské stráže, kteří se 

nemalou částí celoročně starají o zvelebení, úklidu kolem vodních ploch tak i na výlovech a dalších 

akcích pro děti, mládež i dospělé v naší organizaci.  

 Odpracováno bylo cca 2000 hod, především na tůních Řehačka, Hrad, Procházkova, Byšická, Grádo, 

dále také na údržbě majetku organizace. 

 K tomu kolem 150 hod při úklidu kolem Labe v rámci akce ukliďme Česko tak i v průběhu celého 

roku členy výboru a RS. 
 

 Brigády uhradilo 190 členů v celkové hodnotě 189 500,- 

 Povinnost odpracování brigád v roce 2019 bylo 10 hodin ročně 

 Náhrada brigád je stanovena na 100 Kč za efektivně odpracovanou 1 hodinu 

 Na rok 2020 byl schválen Členskou schůzí nový systém brigád  
 

 Další akce  
 Kácení nebezpečných stromů na Řehačce 

 Oprava přístřešku na verandě u maringotky pro rybářský kroužek 

 Elektroinstalace a umístění nového aerátoru na Řehačce 

 Čištění, seřízení a opravy mechanizace 

 Účast členů výboru a RS na výlovech 

Závěrem bych chtěl opět upozornit na naše dostupné informační prostředky, kterými se snažíme 

informovat naši členskou základnu 

 V první řadě jsou to naše webové stránky www.rybaricelakovice.cz a pro Grádo máme stránky 

www.revirgrado.cz, nejvíce však využíváme Facebookovou skupinu pod názvem Rybáři Čelákovice a 

pro rybářský kroužek Kapříci Čelákovice, využíváme i sdílenou nástěnku v ulici Sokolovská u 

autobusové zastávky Rumunská a pro komunikaci s úřady využíváme nově zřízenou datovou 

schránku. 

V Čelákovicích dne 14. 10. 2020  Petr Duník, jednatel  

http://www.rybaricelakovice.cz/
http://www.revirgrado.cz/

