
Zpráva jednatele MO ČRS Rožnov p/R, 

přednesená na výroční členské schůzi dne 16. 3. 2014 
 

Dámy a pánové, 

dovolte mi, abych Vás seznámil se stavem členské základny MO Rožnov za rok 2013 a současný stav k 16.3.2014 

Období 2013   2014 

Dospělí celkem 363   306 

Z toho ženy 8   5 

Z toho muži 296   245 

Z toho ZTP 19   15 

Z toho SD 40   41 

        

Mládež celkem 55   40 

Z toho mládež 15 - 18 let 14   13 

Z toho děti 41   27 

        

Členská základna 
celkem 418   346 

 

Ve srovnání s rokem 2012 (470 členů) byl rok 2013 (418 členů) charakterizován poklesem členské základny o 47 

členů. Nových členů bylo 7 + 2 přestupy z jiných organizací, 3 členové si obnovili členství. K dnešnímu datu, tj. 

16.3.2014  je to 306 dospělých členů a 40 členů mládeže a dětí. Celkem 346. Určitě se tento stav ještě o něco zvýší. 

 
Informace pro členy 
Informovanost členské základny je na dobré úrovni – webové stránky, vitrína u pošty, na Boudě a na Horní Bečvě – 
plot objektu Povodí Moravy. V rámci četných vulgarit, které nedobrým způsobem reprezentovaly naší MO bylo na 
našich webových stránkách dočasně zrušeno diskusní fórum.  
Podařilo se vyřešit přidělení popisného čísla na objekt Boudy  - Palackého ulice čp. 2678. V této souvislosti byla 

změněna i doručovací poštovní adresa - byl zrušen P.O.BOX  v budově České pošty. 

Výdej a prodej povolenek  

Prodej povolenek, známek a plnění členské povinnosti probíhá výhradně na bázi bezhotovostního styku. Systém 

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

Výměna členských legitimací opatřených čárovým kódem byla u stávajících členů bezproblémová.  Evidenční činnosti 

jednatele a výdejce povolenek pana Z. Ráry jsou komplikované povinnou evidenci v rámci ČRS v programu – ryby 

profesionál 14.  Komplikace spočívá v časové náročnosti a bohužel i v nespolehlivosti software. Netýká se to pouze 

naší organizace. 

Vkládání dat do velmi rozpracovaných tabulek systému, kdy nevyplnění 1 údaje znemožní další pokračování, klade 

nároky na předlohy, ze kterých se data vkládají. Tím jsou evidence výdeje povolenek, známek, placení brigád a další 

údaje – bez problémů. Problém je však v odevzdaných sumářích.  Není možné přepočítávat docházky k vodě, počty a 

váhu úlovků – celkem 68 sumářů bylo zpracováno členy naší MO nepřesně.  

Novému výboru doporučuji, aby se vrátil k penalizaci u těch členů, kteří odevzdají špatně vyplněný sumář úlovků. 

Jinak se zřejmě náprava nestane. Apeluji také na včasné vrácení povolenek v daném termínu. 

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 


