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Volební rok ČRS vrcholí
V sobotu 24. listopadu 2018 se v Průhonicích sejdou delegáti
XVII. Republikového sněmu ČRS. Ten je vrcholem volebního
roku – na jaře zvolily nové vedení místní organizace, v první
polovině roku se konaly volební konference čtyř územních
svazů a v druhém pololetí pak zbývající tři územní konference.
text: Jan Štípek, jednatel ČRS
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ylo by příliš optimistické domnívat se, že volby hýbají členskou základnou. Kdyby tomu tak bylo, přišlo by na členské
schůze mnohem více členů, než průměrných 10 procent.
Většinu členů nezajímá, kdo jejich organizaci vede, chtějí jen
zaplatit členství, povolenku a brigády. Stesky, že se ze Svazu ztrácí
spolkový duch, sounáležitost a zájem o dění v MO jsou sice pravdivé, ale nikam nevedou. Doba je zkrátka taková, pro nemalou část
členů je Svaz pouze prostředkem k získání povolenky. O to více je
třeba si vážit těch, kteří vedou MO a zajišťují jejich fungování a běžný provoz. Přes obligátní předvolební stesky „že to nikdo nechce
dělat“ (myšleno funkce), byly výbory všech 484 MO zvoleny a fungují. Činnost spolku tak spočívá na bedrech několika členů výboru
a dalších obětavců, kteří se starají o chov ryb. Díky jim za to!
Trochu jiná je situace na územních svazech
Zde není až tak komplikované připravit kandidátky na členy výborů pro další čtyři roky, spíš jde o vhodné složení. To znamená,
aby byly vedle rybářských odborníků zastoupeny i profese, jako je
právník, ekonom, stavař apod., které jsou pro zajištění běžné provozní a rozhodovací činnosti výboru ÚS potřebné. I na všech ÚS
proběhly volby bez zásadních problémů, někde se složení výborů
a vedení ÚS měnilo výrazně, jinde méně.
Aby byl funkcionářský aktiv ČRS pro nadcházející čtyři roky
kompletní, zbývá vyhlášení Republikové rady a Republikové dozorčí rady na zmíněném sněmu. A proč v případě Rady a RDR jen
vyhlášení a nikoliv volba? Členy Rady jsou z titulu své funkce automaticky předsedové ÚS, dalšího člena za každý ÚS volí územní
konference. Tím, tedy volbou na ÚS, je dáno složení Rady, kterou
pak sněm jen vyhlásí. Obdobně tomu je i v případě Republikové
dozorčí rady. Sněm však přece jen jednu důležitou volbu provádí
– volí předsedu ČRS. Kandidátů se hlásí více, o tom, kdo se stane
novým předsedou na volební období 2018–2022, rozhodnou hlasy
162 delegátů.
Sněmem skončí současné volební období
V první části jednání budou delegáti hodnotit, jak bylo úspěšné. K tomu dostanou předem tištěnou zprávu o činnosti, kterou
bude na sněmu komentovat předseda ČRS. A protože je zpráva
už připravená, není od věci seznámit s některými body i čtenáře
Rybářství. ČRS se v uplynulém čtyřletém období poměrně dařilo. Členská základna se zvýšila o 8,5 tisíce rybářů, z toho polovi-

nu představovaly děti do 15 let (tvoří 10 % základny). Prodalo se
i více povolenek, což spolu s některými získanými dotacemi umožnilo poprvé v historii překročit v posledních dvou letech 200milionovou hranici finanční hodnoty ročního zarybnění rybářských
revírů. Svaz udržoval úzké kontakty s politickou i státní sférou –
tradičně výborné vztahy jsou s vedením a poslanci sněmovního
zemědělského výboru a ministerstvem zemědělství, zejména s jeho
odbornými útvary. Díky tomu se, mimo jiné, podařilo dosáhnout
zavedení krátkodobých rybářských lístků a rybářských lístků na
dobu neurčitou (doživotních). Doživotní RL rybáři uvítali, protože
jim umožní ušetřit jak peníze (poplatek za výdej je 1000 Kč), tak
opakované návštěvy úřadu při vypršení doby platnosti původního
rybářského lístku. Nemalé úsilí bylo věnováno prosazení návrhu
ČRS na změny denních dob lovu na MP revírech, které bylo nakonec i přes konkurenční návrh korunováno úspěchem. Rybářům
se tím poměrně bohatě zvětšil časový prostor pro lov. K dispozici
je i více revírů s čtyřiadvacetihodinovým lovem s možností rozšíření i na září. ČRS v uplynulém období získal také dva významné
tituly – Českým olympijským výborem byl oficiálně uznán jako výlučný reprezentant rybářského sportu v ČR a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR udělilo Svazu titul Nestátní nezisková
organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží. V obou případech
měly tyto tituly vazbu i na nezanedbatelnou finanční podporu především ve prospěch dětí. Aktivní byl Svaz i na mezinárodním poli!
Nejenže působil ve světové konfederaci rybářského sportu CIPS
a Evropské rybářské federaci EAF, ale byl pověřen i organizací vrcholných jednání těchto organizací – uspořádáním 38. kongresu
CIPS a zasedání prezidentů členských svazů, které se konaly na jaře
a na podzim 2017 v Praze.
Všechny problémy se nevyřešily
Některé jsou ale i mimo možnosti ČRS. Velmi tíživá je situace
na pstruhových revírech. Téměř vymizel lipan a smráká se i nad
pstruhem obecným - s tím se pojí problémy s rybožravými predátory. Nepodařilo se dohodnout na jednotném celosvazovém informačním systému, který tak silné organizaci, jakou ČRS je, citelně
chybí. I přes tato negativa bylo uplynulé období pro ČRS úspěšné.
Svaz je hospodářsky stabilní, ekonomicky a početně posílil a poskytuje svým členům slušné možnosti rybolovu za příznivé ceny.
Věřme, že se bude stejně dařit i v nadcházejících letech.
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 11.

