04/2015
Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 21.05.2015
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Endrys, Chrpa, Kobrle,MUDr. Šolc, Bulíček,
Vaníček, Hušek
Výbor projednal následující body:
l. Kontrola úkolů z minulého zápisu- bez závad.
2. Patron rybníka Kníže p. Endrys upozornil na skutečnost, že v souvislosti s úpravami
koryta řeky Cidliny, které provádí Povodí Labe, byly zjištěny dva průniky vody, cca
20 m od plata pro lodičky. Ihned v průběhu schůze byly informovány příslušné
orgány, které případ řeší.
3. Výbor obdržel informaci o postupném slovování rybníku Bonda v Radimi:
08.05.- sloveno 195 ks kapra, amura 8 ks, 32 candátů,5 štik, dále 1 sumec cca 140 cm , 1
úhoř cca 80 cm, a 50 ks bílá ryba.( kapr, amur, sumec dále na Dvorce, ostatní ryba do
Šibeňáku)
14.05.- sloveno 176 ks kapra, 19 amurů, 3 candáti a 25 ks bílé ryby( vše vysazeno do
rybníku Hlíza do Dřevěnic)
p.Novák doložil , že při třetím výlovu bylo získáno 25 ks kapra a zůstávají 2-3 oka, o
způsobu dolovení rozhodne operativně. Vypovídající podrobnější informace jsou na netu
v Návštěvní knize naší MO.
4. Úspěšně proběhly rybářské závody dětí i dospělých 09. a 16.05.2015. Závodů se
zúčastnilo 18 dětí, výsledky jsou na webových stránkách. Zvítězil Valeš-1603 bodů,
dále Charvát David 1213 bodů, 3. a 4. místo bratři Knittlové , Jakub a Martin 383 a
354 bodů. Dospělých se účastnilo 31 rybářů, vítězem je Pánek Lukáš 2134 bodů, dále
Charvát David-1758 bodů, třetí Šikýř Pavel 1734 bodů, výsledky též na netu.
5. Do konce dubna byl termín k evt .zaplacení ( doplacení) členských známek. P. Kobrle
doložil stav. Nesplnili základní povinnost:
Bíma Jaroslav Dědek Vladislav Flamberk Daniel Gregor Lukáš Havelka Jan
Havelka Tomáš Helikar Tomáš Klíma Martin Knap Aleš Kotlář Jiří Kudrnáč Milan
Máder Pavel Mareš Jan Marchal Karel Muzikant Václav Smolař Aleš Volf Lukáš
Voldán Tomáš
Budou následovat běžná platná opatření, tj. ukončení členství. Výbor dále zaujal
stanovisko k čestným členům.

6. Další rybářské závody v roce 2015:
Vícedenní závody –kapr31.07.-02.08. 2015
sumec
21.08.-23.08. 2015
Propozice : p.Hušek a p. Šikýř.
Stanoviska k tomuto příslušných schvalujících orgánů a ministerstev zajistil Ing.
Vik.
-

7. Příští schůze výboru( datum viz níže) se chce zúčastnit p. Ondráček k objasnění
svých poznatků a požadavků. S tímto vysloven souhlas.
Začátek schůze: 18.00 hod, konec 20.00 hod
Příští schůze výboru bude dne 25.06.2015

