
                                              Zápis 5. 
Z jednání výborové schůze ČRS, z.s. MO Turnov konaná v Restauraci Saloon u Supa. 
Dne 11.4.2019  v  18 hod. 
 
Přítomni členové výboru: ing. J. Dědeček, J. Holeček, M. Malý, L. Malý 
Omluveni: J. Obdržálek, T. Kracík, L. Janda 
členové dozorčí komise: T. Hudec, J. Hlavatý ,omluven M. Hejduk 
host – mgr. M. Bulva 
 
Schůzi zahájil předseda spolku ing. J. Dědeček s dotazem zdali vedeme dokumentaci TBD k našim 

revírům. 
 
Jednatel informoval členy výboru: 

– o nasazování ryb do chovných a sportovních revíru MO 
            Libuň – 300kg plotice +50kg cejn , 100 kg štik 
            M.Rameno -  1000kg kapr, 50 kg štika 
            Vražda – 50 kg štika 
            Peklo – kapr, amur, lín 

– o došlých fakturách a jejích úhradách a stavu finančních prostředků spolku 
– o zahájení kárného řízení s p. J. Kajmlem 
– k 11.4. bylo prodáno 245  ks MP povolenek  a 20 pstruhových povolenek 
–  na 3.5. 2019 je svolána schůze členů MO M. Skála, CHKO Český ráj a nás 

snahou je společně postupovat proti narůstajícímu množství kanoí a raftů na P Jizeře 
– o aktuálním stavu ryb ve Vazovcích, výtěru lipana podhorního a plánovaném prodeji ryb 
– pro letošní rok je v plánu nákup rozkrmeného úhoře(400-500ks), vyrazovaní mníka 

jednovousehé do Jizery a Libuňky (1500ks roček) štiky obecné,  kapra a okouna  do Jizery 
a dvouletého candáta do Roudného (podzim) 

– prodej povolenek a členských příspěvků byl předán J. Obdržálkovi do líhně ve Vazovcích 
 
L.Malý informaval členy výboru o kontrolách státní policie na našich revírech, o nových 

internetových stránkách spolku (květen) a videích na facebooku - nasazování ryb 
 
J. Holeček  informoval členy o chystaných článcích v periodiku Turnovsko vyjdou 3 články o naší 

MO organizaci. 
 

 
Výbor nepřijal žádná usnesení, příští termín schůze je naplánován na 14.5. 2019 v kanceláři MO 
na  18 hod. 
 

 

 

 

 

 
Zapsal: M. Malý                                                                  Zápis ověřil: ing. J. Dědeček 


