
Zpráva předsedy za rok 2019 

Vážení členové,  

 

Rok 2019 nebyl ničím výjimečným oproti roku 2018, organizace dlouhodobě stabilně hospodaří 

s mírně pozitivním trendem.  Celkově se organizaci daří, ale je zde několik varovných signálů, které 

mohou ukazovat na budoucí závažný problém. Organizace nám stárne,  v období mezi roky 2012 a 

2019 se  nám průměrný věk člena zvýšil ze 47,6 let na 54,4 let. To je dáno jednak  demografickým 

vývojem a jednak propadem náboru mládeže v období 1990 až 2008. Bohužel tento trend je 

zaznamenáván ve všech organizacích napříč celým ČRS. Silné poválečné ročníky nám končí svoji aktivní  

činnost,  odcházejí na odpočinek. S tímto stavem se budeme bohužel neustále potýkat, a to až do 

ročníků narození 1970 až 1980,  tudíž na hranici dnešních čtyřicátníků. Tedy do té doby, než nám 

začnou aktivně působit  „děti“ z náborů  v letech 2010 až dosud. Kromě toho nás trápí neustálé 

oklešťování ploch v okolí revírů, omezování dostupnosti a další, což mnoho rybářů odrazuje od tohoto 

koníčku a končí.  Je toho mnoho k řešení, ale i v této nelehké době organizace funguje. 

Organizace žije nejen lovem a hospodářskou činností, ale i kulturně, zapojuje se  do společenského 

života, opět se konal ples, který byl zase o kousek lepší než v předešlém roce a návštěvníci odcházeli 

spokojeni.  

Připravovali jsme výstavu k oslavě 100let svého vzniku,  nechali vyrobit plakety k výročí spolku, byli 

jsme připraveni na výroční členské schůzi ocenit naše předky, za jejich činnost a budování a 

zušlechťování organizace.  

Připravovali jsme i tradiční závody na Gradu, poprvé pro děti a dospělé zvlášť, neboť je o závody velký 

zájem a kapacita nestáčí. I závody na Řehačce byly opět vyprodané. 

Revíru Grádo významně pomáhá prodej hostovacích povolenek s pozitivním meziročním růstem.  

Naše revíry jsou velmi dobře zarybněny, a i díky tomu hojně navštěvovány. V loňském roce to bylo  

přes 20 000 docházek, což už je slušná porce lovících. V tomto směru jsme spokojeni. Hojná 

návštěvnost nám zaručuje bohatou redistribuci za podíl úlovků v povolenkách. Již několik let po sobě 

je to cca 1400 kg ryb do našich revírů nad rámec zarybňovacích plánů. 

Na co jsme, ale obzvlášť pyšní je naše mládež. Pod vedením vedoucích a praktikantů nám v nich roste 

budoucí generace našich členů, na kterou jsme právem hrdi. Například závodní část kroužku již pošesté 

získává titul Juniorského mistra ČR v rybolovné technice Feeder. 

Nic ale není zadarmo. Získání dětí a mládeže pro rybaření podporujeme pořádáním náborového dne, 

ale  i akcí Ve vodě nežijí jen vodníci,  která je dotována z prostředků MZE a Středočeského kraje a SUS. 

Zde zveme děti na břehy našeho revíru a ukazujeme jim přírodu a život rybáře. Tuto akci již děláme 

popáté a má velký ohlas. 

Členská základna v roce 2019 roste, ale růst je nepatrný, prakticky kolik lidí přijde tak i odejde a důvody 

jsem již uvedl na začátku. Organizace je nucena přistoupit k celé řadě změn týkajících se  brigádnických 

povinností, snížení cen brigád a k dalším opatřením, které by měly razantně a pozitivně ovlivnit nábor 

nových členů. 

Nově od roku 2020 platí snížená cena brigády, je zaveden nový systém úhrady příspěvků a organizace  

rozhoduje i o zřízení další výdejny ve spolupráci s rybářskou prodejnou v Praze. 



Zabýváme se běžnou údržbou a plánujme údržbu a opravy majetku i v roce 2020. 

Organizace  také nakupuje  nové vozidlo TOYOTA Hilux pro potřeby vysazování ryb, údržby zařízení a 

revírů a potřeby RS. 

Bohužel VČS 2020 se nekoná, v době příprav nás zasahuje první restriktivní opatření vlády a je nám 

znemožněno mnohé. Oslavy 100let výročí jsme museli zrušit, konal se pouze ples a proběhla výstava,  

jsme nuceni rušit  závody, atd. A do teď nám není umožněno svolat členskou schůzi. Dle stanov musíme 

všem členům umožnit se schůze zúčastnit. Z praxe sice víme, že přijde pouze  cca 60 lidí, ale stanovy 

hovoří jasně. Samozřejmě organizace funguje dále a snažíme se zabezpečit maximum, zajistit ryby do 

revíru, zabezpečit základní chod MO, atd. 

Pevně věřím, že budeme v roce 2021 schopni uspořádat všechny akce, tak jak je plánujeme a budeme 

fungovat dále minimálně dalších 100 let.   

 

Petru Zdar Jiří Eichler předseda MO  


