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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Ze dne: 13.01.2020 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO 

Holčák Martin, Ing. – hospodář MO  
Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře MO 
Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO 
Kocián Tomáš   - pokladník MO

 
Program lednové schůze: 
 
Jednatel MO, Mgr. Zdeněk Cvikl informoval, že  04.ledna 2020 proběhla schůzka dětí do 15 let, kteří jsou 
členy v MO ČRS více než 2 roky, další termín je stanoven na 25.ledna 2020. 
 
Jednatel informoval o průběhu prodeje povolenek pro rok 2020. Předseda MO, Ing. Pavel Kocián doplnil, že 
bude muset být měsíčně vedena evidence počtu plátců do rozvoje revíru (200 Kč). V lednu již totiž dva 
členové  nedodrželi podmínky plateb – nutno zaplatit členský poplatek – roční členskou známku a povolenky 
bezhotovostně a fond rozvoje revíru hotově výdejci povolenek – bude vylepena mimořádná známka.  
 
Dle dohody s ostatními členy Výboru MO byly stanoveny termíny schůzí pro rok 2020 (první sudé pondělky 
v jednotlivých měsících), konkrétní termíny: 
 

13.01., 10.02., 09.03., 06.04., 04.05. 15.06., 07.09., 05.10. 02.11. 
 
Výroční členská schůze je naplánována na termín: neděle 22.03.2020, od 09:00 hod v Kině Panorama  
 
Hospodářský odbor:  
 
Ing. Martin Holčák – hospodář MO informoval o plánovaném nákupu plůdku do chovných potoků v počtu 
cca 150 000 ks od dodavatele – Pstruhařství Vlastimil Raška. Dále podal info o provedených opravách 
rybolovných zařízení. 
 
Předseda MO navrhl hospodářskému odboru možnost zvážit vytvoření pracovní skupiny na podporu 
pstruhového revíru.  
 
Místopředseda MO Mgr. Ondřej Jašek seznámil členy výboru s nově připravenou verzí webu MO. Web bude 
přehlednější, bude obsahovat stručnější informace o revíru 473002 Bečva Rožnovská 2. Internetové stránky 
jsou zpracovány v uživatelsky jednodušším redakčním systému, který umožní všem členům výboru přístup a 
úpravy webu. Jednotliví členové mají zřízeny přístupové údaje k administraci. Vzhledem k „mrtvému“  
diskuznímu fóru (více než rok bez příspěvků), prozatím bude web bez diskuzního fóra. 
Web by měl být také přizpůsoben pro prohlížení na mobilních zařízeních – tablety a smartphony – přibývá 
totiž počet rybářů, kteří se seznamují s popisem revíru až místě. Mobilní verze je méně datově náročná 
(nebude obsahovat náročnější grafiku). 
Členové výboru mají podat připomínky k webu do konce ledna 2020, na únorové schůzí 10.02.2020 bude 
dohodnuta finální verze, která do konce února nahradí současný web. 
 
 



ÚKOLY ZE SCHŮZE VÝBORU MO V LEDNU: 
 
ÚKOL č.1: Měsíční hlášení počtu plátců do rozvoje revíru – prodejce povolenek – Mgr.  
Zdeněk Cvikl – každý měsíc 
 
ÚKOL č.2: Aktualizovat současný web  - přehled termínů schůzí výboru MO pro rok 2020, pozvánka na 
Výroční členskou schůzi – 22.03.2020 – Ondřej Jašek - ihned 
 
ÚKOL č.3: Seznámení a připomínky k nově připravovanému webu – zkontrolovat své přístupové údaje, 
doplnění, popřípadě úpravy textu – do konce ledna 2020 – celý výbor + předseda dozorčí komise MO 
 
ÚKOL č.4: Zajistit pronájem Kina Panorama Rožnov pod Radhoštěm na Výroční členskou schůzi 22.03.2020 
– jednatel MO Mgr. Zdeněk Cvikl – do konce ledna 2020 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze schůze výboru zapsal místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


