
Zpráva jednatele MO Rožnov p.R. o stavu a evidenci členské základny za 

rok 2012, současný stav 

 

Dovolte mi, abych Vás seznámil se stavem členské základny MO Rožnov na počátku roku 2013 

Období 2011   2012   2013 

Dospělí celkem 363   380   315 

Z toho ženy 9   9   6 

Z toho muži 354   371   306 

Z toho ZTP 24   15   15 

Z toho SD 33   37   39 

            

Mládež celkem 67   60   43 

Z toho mládež 15 - 18 let 18   18   13 

Z toho děti 49   42   30 

            

Členská základna 
celkem 430   440   358 

 

Na první pohled je vidět pokles členské základny v dospělých o 65 členů. Vzhledem k trendu, který proběhl i 

v minulém roce, předpokládám, že se tento stav navýší v rámci obnovení členství v MO Rožnov p.R. 

Systém výdeje povolenek probíhá dle navržených termínů panem Zdeňkem Rárou a nebyly dosud shledány 

problémy. Informovanost členské základny je na dobré úrovni – webové stránky, vitrína u pošty, na Boudě. 

V rámci tohoto konstatování bych poděkoval našemu správci internetové stránky panu Ing. P. Kociánovi za 

její vedení a informační strukturu, která je ne velmi vysoké úrovni. 

Činnost jednatele a výdejce povolenek pana Z. Ráry byla počátkem roku zkomplikovaná povinným 

přechodem na novou evidenci ČRS – ryby profesionál 14.  Do nové databáze musely být z databáze MO 

Rožnov převedeny výsledky sumářů jednotlivých členů naší organizace včetně záznamů o kontrolách RS. 

Zároveň s tím začalo průběžné vkládání informací o členské základně – evidenční karty členů včetně dalších 

doplňujících údajů.  Souběžně s tím dochází k výměně členských legitimací opatřených čárovým kódem.  

V této souvislosti bych chtěl upozornit všechny členy naší organizace na to, že přidělené registrační číslo 

členské průkazky bude pro člena neměnné a nelze ho nahradit. V případě ztráty nebo jiného znehodnocení 

novou průkazku vystavuje se stejným registračním číslem pouze VÚS Ostrava.  

Na závěr bych Vám rád poděkoval nejen za sebe, ale i za pana Ráru za pochopení a dodržování zásad při 

výdeji povolenek, placení členských příspěvků.   

Děkuji  

Mgr. Zdeněk Cvikl 

 


