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Z Á P I S 
z členské schůze ČRS z.s., MO Nymburk, konané dne 

19. března 2022 v obecním domě v Nymburce 
 
Členskou schůzi MO Nymburk zahájil jednatel MO pan Jiří Vetešník v 09:10 hod. Přivítal přítomné členy MO 
Nymburk a vyzval je k uctění památky zesnulých členů povstáním a minutou ticha. Připomenul náhlé úmrtí 
předsedy MO pana Zdeňka Dvořáka v říjnu 2021 a v březnu 2022 skon dlouholetého hospodáře pana 
Vlastimila Šimůnka. 

   Následovala: 

 Volba mandátové komise (Hrstka František, Stehlík Milan a Vorlíček František). Složení mandátové 
komise bylo ČS schváleno.       

 Volba návrhové komise (Procházka Jan, Sixta Milan a Pecháček Karel). Rovněž schváleno. 

 Volba volební komise (Ing.Kubín Bohuslav, Novák Ladislav a Šindler Václav) Volební komise byla po 
schválení doplňena o dva členy z pléna. 

 

Předseda mandátové komise pan Hrstka František oznámil, že na členské schůzi je přítomno 88 členů, což 

není nadpoloviční většina členské základny a členská schůze není usnášení schopná. V souladu se stanovami 

a jednacím řádem ČRS byla členská schůze v 09:30 hod. přerušena. Řídící schůze svolává na 09:45 hod. 

náhradní členskou schůzi. 

Přestávka byla využita na prezentaci činnosti rybářských kroužků a akcí s rybářskou mládeží. Tento blok 

zajistil vedoucí mládeže Ing.David Hrstka Ph.D. 

 

Zpráva vedoucího mládeže ČRS z.s., MO Nymburk za rok 2020 

Rok 2020 začal tak hezky, v rybářských kroužcích probíhala příprava mladých rybářů na složení zkoušek 

potřebných k vydání prvního rybářského lístku, byly podány granty města Nymburk, plánovali jsme akce na 

celý rok. Během února byla vystavena většina povolenek k rybolovu mládeže. Jako každý rok měl každý 

začínající rybář roční povolenku na RMV zdarma. 

Bohužel čtvrtek 12.3.2020 změnil život každému z nás a vyhlášený nouzový stav v ČR všechny plány zkřížil. 

Neobvyklá situace nás všechny zaskočila, uzavřené školy, úřady, firmy. Samozřejmě se to projevilo i v 

pokračování rybářských kroužků, které byly ve školách pozastaveny. Po dlouhém měsíci a signálů od rodičů, 
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kdy děti byly „v domácím vězení“ jsem vymyslel výtvarnou soutěž: Ryby našich vod. 

Děti namalovaly krásné obrázky ryb, které udělaly radost nejen nám a jejím rodičům, ale i dětem v dětském 

domově v Nymburce. Děkuji tímto paní ředitelce Mgr. Radce Klímové za vystavení soutěžních obrázků v 

prostorech speciální školy. Všichni účastníci soutěže obdrželi pamětní list, ti nejlepší diplomy. Termín 

rybářských závodů mládeže byl odložen. Rybářské kroužky probíhaly, pokud to bylo možné na Remanenci v 

podobě rybolovu. V polovině května jsem uspořádal fotografickou soutěž pro starší mládež, téma: Můj 

úlovek. Výherci obdrželi drobné rybářské ceny. Zvrat k lepší situaci konečně přišel a v sobotu 20.6.2020 se 

uskutečnily rybářské závody mládeže Zlatá udice 2020. Celkem se sešlo dvacet závodníků ve třech věkových 

kategoriích. Celá zpráva z této akce včetně fotografií je na našem webu. 

Nad konáním rybářského tábora Zlatá rybka 2020 visel velký otazník. Nikdo nedovedl přesně definovat za 

jakých podmínek mohl být realizovaný, co vše je potřebné a co vše splnit. Bohužel byl tento tábor zrušen. 

Stále jsem sledoval dění, konzultoval a nakonec proběhlo soustředění rybářské mládeže, můžeme tvrdit 

takový “malý tábor“. 

Ve dnech 23.července – 26.července 2020 se uskutečnilo soustředění rybářské mládeže za podpory města 

Nymburk a místní organizace ČRS z.s., MO Nymburk. Celá zpráva z této akce včetně fotografií je na taktéž na 

našem webu. Pandemická situace byla zatím celkem v pořádku a tak jsem připravil akci: Rozloučení s 

prázdninami 2020. Tato soutěž byla finančně podpořena místní organizací ČRS z.s., v Nymburce. Akce se 

zúčastnilo 22 závodníků, kteří své rybářské umění předvedli na rybářském revíru Labe 21 A Remanence. 

Celá zpráva z této akce včetně fotografií je opět umístěna na našem webu. Bohužel touto akcí rybářský rok 

2020 mládeže skončil. 

 

V říjnu a následujících měsících se situace mnohem zhoršila a nebylo možné jakoukoliv akci uskutečnit. 

Bohužel tento stav trvá dodnes. Koncem roku jsem nechal zhotovit stolní kalendáře s fotkami nejen našich 

revírů, ale i dětí. Děti, které se zúčastnily všech akcí mládeže obdržely právě tento kalendář jako poděkování 

a podporu jejich aktivity. Na rok 2021 byly podány žádosti na granty města Nymburka. Plánujeme akce, 

které budou samozřejmě možné až pandemická situace v ČR to bude dovolovat. Dovolte mi poděkovat 

všem vedoucím, kteří v této nelehké době „táhnou tu naší káru dál“. Nemůžeme, prostě nemůžeme to 

vzdát. Děti zase přijdou na závody, na kroužky, na víkendové akce. Po roce stráveném u počítače je potřeba 

děti rozhýbat a „vytáhnout“ do přírody, ven, za kamarády! 

Poděkování patří celému výboru MO za podporu naší činnosti ať už morální tak i finanční. 
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Velké poděkování patří městu Nymburk za poskytnuté granty na naše akce. Přeji Vám všem pevné zdraví i 

vašim dětem a vnoučatům, abychom se mohli sejít na nějaké rybářské akci. 

Krásné dny strávené u vody a pozitivní mysl! 

David Hrstka 

 

P R O G R A M 

 Členské schůze ČRS z.s. MO Nymburk konané dne 19. 3. 2022 

 Zahájení … Vetešník 

 Uctění památky zesnulých … Vetešník 

 Volba mandátové, volební a návrhové komise … Vetešník 

 Zpráva mandátové komise   

 (Případné přerušení z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů MO). 

 Přerušení bude využito  k přednesení zprávy o činnosti mládeže. 

 Zpráva o činnosti organizace … Hrstka 

 Zpráva hospodáře … Strnad 

 Zpráva vedoucího rybářských stráží … Trunecký 

 Zpráva účetního, návrh rozpočtu na rok 2022 … Vetešník 

 Zpráva dozorčí komise … Tykva 

 Volby do nového výboru MO a DK na období 2022 - 2026 … Kubín 

 Volba delegátů na konferenci SÚS a Republikového sněmu … Vetešník 

 Návrh plánu práce 2022 … Hrstka 

 Diskuze 

 Vyhlášení výsledků voleb, případná dovolba aklamací … Kubín 

 Projednání návrhu na usnesení a schválení předložených zpráv … Vetešník 

 Závěr schůze … Hrstka 

 Program schůze byl členskou schůzí přijat bez připomínek.   

 

 



 
 

 
ČRS z.s., MO Nymburk, Sportovní 142, 288 02 Nymburk 

4 

Zpráva o činnosti organizace za uplynulé volební období 

 Vážené rybářky a rybáři, vážení hosté, 

z pozice zastupujícího předsedy ČRS MO Nymburk mi dovolte Vás pozdravit a poděkovat za Vaši účast na 

této členské schůzi. Rád bych Vás seznámil s mojí zprávou o chodu organizace za uplynulé období 2020 až 

2021. Rok 2020 byl velmi ovlivněn pandemií COVID 19. I přes všechny úskalí a nesnáze s pandemií 

organizace nadále fungovala i když někdy v částečném režimu. V omezeném režimu probíhalo krmení na 

chovných rybnících, probíhaly práce na chovných rybnících, ale i sportovních revírech. Koncem března 

proběhlo vysazení úhořího monté. Výbor se poprvé klasicky sešel až 20.května 2020. Naše organizace 

pravidelně zveřejňuje transparentně všechny zápisy z výborových schůzí, zmíním jen tedy ty nejdůležitější a 

zásadní informace. Předseda společně s jednatelem zpracovali podklady na dotaci z OP Rybářství na 

odbahnění chovného rybníka na základně v Nymburce. Žádost byla v jarním termínu zpracována a podána 

spolu s projektovou dokumentací na Státní zemědělský intervenční fond. Úspěšně dopadl první soud s 

vlastníky zatopených pozemků pod vodní plochou jezera Sadská. Soud neuznal znalecký posudek žalobce, 

kde bylo požadováno nájemné 100000,-Kč/ha. Na základě nového znaleckého posudku, bylo soudem 

přiznáno nájemné 2900,-Kč/ha. Proti tomuto rozsudku již není možné odvolání, zbývající žalobci na základě 

tohoto rozsudku sami požádali o smír. Na Zavadilce bylo ve třech po sobě jdoucích sobotách opraveno 

nátokové potrubí zatrubněného Vlkavského potoka. Mechanizací byl odstraněn kořenový bal vrby a 

vyměněno 6 metrů nefunkční betonové kanalizace DN 500 za plastové potrubí DN 800. Touto opravou byly 

vyřešeny vleklé problémy z předchozích let, kdy docházelo k zatápění obecních pozemků a areálu koupaliště 

Zavadilka. 

Uplynulý rok 2021 byl náročný, vyčerpávající, někdy i smutný. Nicméně každé překonání těchto překážek je 

povzbuzující a dává velmi silný impuls nic nevzdávat, pokračovat a jít dále! I přes nepřízeň covidové situace 

byly prodávány povolenky k rybolovu, zarybněny všechny sportovní revíry, ve většině případů nad rámec 

zarybňovacích plánů. V těch nejtěžších dobách pandemie se výbor scházel v online režimu. Někdy to bylo až 

úsměvné, z důvodu spojení, problémům s kamerou apd., ale důležité věci byly projednány!  Byly 

uspořádány soutěže rybářské mládeže nejen v Nymburce, ale i v Bobnicích, proběhlo jarní, letní a podzimní 

soustředění mladých rybářů. Na podzim byly provedeny výlovy našich chovných rybníku s vynikajícím 

hospodářským výsledkem. Úspěšně byly podány dotace na odbahnění chovného rybníčku na Remanenci. 

Poslední říjnový den byl velmi smutný, jak pro nás členy výboru, ale i pro členy naší organizace. Navždy nás 
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opustil dlouholetý člen, jednatel a předseda naší místní organizace pan Zdeněk Dvořák. Vzpomínáme na 

něj, plníme a chci i nadále plnit jeho odkaz, pracovat jako kamarádská parta a táhnout za jeden provaz. 

Prakticky ze dne na den jsem musel převzít funkci předsedy navzdory covidové situaci, určité nervozitě, 

která ve výboru a dozorčí komisi panovala, navzdory pracovnímu nasazení, které je koncem roku pro mě 

vždy velmi hektické a vysilující. Zúčastnil jsem se celorepublikového sněmu ČRS, jako delegát SÚS v sobotu 

20.listopadu 2021 v Praze. Hlavním tématem tohoto sněmu bylo schválení nových stanov ČRS a předvedení 

centrálního systému evidence RIS (Rybářský informační systém). V prosinci jsme se na výborové schůzi 

usnesli uvolnit finanční dar ve prospěch fondu ČRS z.s. SÚS na nákup nových vodních ploch. Částka 10000,-

Kč na transparentní účet SÚS byla odeslána. 

Ke každé rekapitulaci roku patří poděkování. Děkovat je potřeba a ve velké míře, poděkovaní je to nejmenší, 

co můžeme udělat a potěší vždy! Velké poděkování patří všem členům výboru ČRS MO Nymburk, dozorčí 

komisi naší organizace, hospodářskému odboru, který se pečlivě stará o naše chovné rybníky, všem 

vedoucím mládeže, kteří i v nelehkých dobách se snaží vychovávat nové mladé rybáře. Při děkování nesmím 

zapomenout na aktivní členy rybářské stráže naší organizace, kteří dohlížejí na naše revíry a snaží se být 

spíše přáteli našich členů, nikoliv nepřáteli! Ovšem v některých případech to vždy tak nejde. Za desítky 

hodin při kontrolách mají naši podporu a úctu! Další z velmi upřímných poděkování patří starostovi města 

Nymburk Dr. Tomáši Machovi za podporu rybářské mládeže během celého roku a Ing. Evě Rusové za jejich 

administraci. Nemalé poděkování patří také POLICII ČR zejména Poříčnímu oddělení Labe v Nymburce a 

také Oddělení služební kynologie nejen za spolu činnost při kontrolách našich revírů, ale i předvedení své 

činnosti mladým rybářům na letním soustředění. Další poděkování je směřováno státnímu podniku Povodí 

Labe za kladný a vstřícný postoj k úpravám našich sportovních revírů. Děkování patří také Hasičskému 

záchrannému sboru ČR za spolu činnost při ekologických haváriích. Děkuji také SÚS za podporu 

mládežnických akcí i konzultací spojených s dotacemi. Při děkování nesmíme zapomenout na Vás, řádné 

členy a členky naší organizace. Vážíme si Vás, všichni, co naší organizaci máte rádi, pomáháte nám s jejím 

chodem máte naši podporu. Každý slušný rybář, který se chová ohleduplně k přírodě, rybám a ostatním 

členům má náš respekt a špetku kamarádství! 

Co nás čeká v roce 2022? Pevně věříme, že samé pozitivní události, klidný chod organizace a radost z vašich 

úlovků. Prodej povolenek byl zahájen již začátkem ledna. Je v plném proudu a dá se říci, že finišujeme! 

V březnu proběhlo proškolení nových členů naší organizace a nábor rybářské mládeže. Samozřejmostí je 

průběžné zarybňování našich sportovních revíru a hospodářská činnost na chovných rybnících. V našem 
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zařízení MO na Remanenci došlo k úpravám jednací místnosti, výzdoby na chodbách, které jste si mohli 

prohlédnout při čekání na povolenky. Děkuji tímto Standovi Božkovi a Jakubu Kemrovi za tento nápad a 

realizaci. Plán práce na rok 2022 bude přednesen později. Věříme, že se podaří již započatá revitalizace 

našeho chovného rybníčku na Remanenci. Již proběhla úvodní schůzka s naším poradcem v této oblasti. 

Dne 25.února 2022 jsem s jednatelem naší organizace navštívil starostu města Nymburk Dr. Macha. 

Proběhla konzultace a navázání spolupráce v otázce revitalizace chovného rybníčku na Remanenci s velmi 

kladným přístupem vedení města.  Nebude to jednoduché, ale tuto akci jsme zahájili a věřím tomu, že i 

zdárně dokončíme. Mezi první úkoly nového výboru by mělo být řešena brigádní činnosti našich členů, 

problematika sekání a údržby našich sportovních revírů. Musíme posílit a zefektivnit působnost naší 

rybářské stráže, řešit nedostatek vody v krajině. Podpořit například přes SÚS tlak na státní správu v boji s 

rybími predátory. Nadále podporovat práci s mládeží, nechat vyškolit dalšího rybářského hospodáře ve 

Střední rybářské škole ve Vodňanech atd. Je toho spoustu, co musíme probudit a řešit. Budu-li zvolen, chci 

své zkušenosti získané během 15-ti let ve výboru místní organizace poskytnout k tomu, aby všechny tyto 

nejen počáteční záměry byly postupně plněny. 

Děkuji za pozornost                                    

Ing. David Hrstka, Ph.D. 

 

Zpráva hospodáře MO 

Hospodář MO Nymburk p. Jan Strnad podal informaci o množství vysazených a ulovených ryb.  

Zpráva vedoucího rybářské stráže 

Vážení sportovní rybáři, provozovatelé jednoho z nejkrásnějších koníčků ve spojení s přírodou. 

Dovolte abych i já přispěl malou měrou k vaší informovanosti. 

1) Chci se zmínit o vypisování nových tiskopisů celosvazových povolenek. Všechno kolem nás jde 

dopředu a tento trend se nevyhnul ani tiskopisům povolenek. Zatím je to jen na zkoušku u 

celosvazových povolenek. Veškeré vypisování zůstává stejné, jen v kolonce „číslo revíru“ je více 

políček, než je u nás. Číslo revíru proto vypisujte tak, aby poslední číslo označení revíru vždy končilo 

v poslední kolonce sloupku, aby šlo později přečíst pomocí počítače.  Dále vy, držitelé celosvazových 

povolenek, nebudete muset na konci roku vyplňovat sumář úlovků. Teď poprvé to vypadá docela 

složitě, ale když se nad tím trochu zamyslíte, zjistíte, že je to logické a brzo se nám to vryje pod kůži.  



 
 

 
ČRS z.s., MO Nymburk, Sportovní 142, 288 02 Nymburk 

7 

Kdyby s tímto vypisováním měl kdokoliv nějaké problémy, nebojte se zeptat členů výboru a 

samozřejmě rybářské stráže, která bude plně informována. 

2) Chtěl bych vás všechny, jako vedoucí rybářské stráže, požádat o pomoc při ochraně  našich krásných 

sportovních i chovných revírů. S našimi nepoctivými rybáři si většinou dokážeme poradit, ale rychle 

nám stoupá počet „rybářů“ ze zahraničí, kteří nerespektují  žádná pravidla rybolovu. Máme 

informace i zkušenosti, že nám tito pytláci chytají do sítí, nahazují takzvané šňůry a nestydí se ani 

drze chytat na pruty za bílého dne. My, rybářská stráž, se snažíme tento nešvar potírat, ale protože 

většina z nás je stále zaměstnána, tak toho času na kontroly mnoho nemáme.  Chtěl bych vás tedy 

požádat o spolupráci. Kdykoliv, kohokoliv, uvidíte provádět jakoukoliv pytláckou činnost, neváhejte a 

zavolejte. Nám to hodně pomůže udržet naše revíry v pořádku a dostatečně zarybněné. Nenechte se 

také odradit tím, že se občas stane, že na vaše zavolání přijedeme pozdě nebo někdy vůbec. Moc nás 

to mrzí, ale bohužel i to se stane. I rybářská stráž jsou jenom lidi se svými osobními i pracovními 

starostmi. Mohu vám slíbit, že jako rybářská stráž uděláme vše pro to, abychom si poradili i s tímto 

problémem. Protože nás čekají volby a plodná diskuze, ukončuji svůj projev slovy: Vám všem, kterým 

není chod naší organice lhostejný, přeji do další rybářské lovné sezóny pevné zdraví a mnoho 

nezapomenutelných zážitků, které si budete odnášet od těch našich revírů.  

Petrův zdar. 

Josef Trunecký 

 

Zprávu o hospodaření organizace přednesl jednatel MO 

Plán výdajů na rok 2021 byl 1 610 150,- Kč. Skutečné výdaje byly 1.672 282,-Kč.                                                                       

Na rok 2022 je navržen rozpočet v nákladové části 8 140 150,- Kč. 

Plánované výnosy jsou stejné hodnoty.                                                                                                                                  

K dnešnímu dni je na běžném účtu organizace 1.576 814,73,-Kč   

Porovnání rozpočtu a skutečnosti roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 viz tabulky 
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Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK J.Tykva 
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Volba delegáta na konferenci SÚS a Republikový sněm ČRS 

MO Nymburk navrhuje za delegáta na Konferenci ČRS z.s., SÚS jednatele MO. Na Republikový sněm se jako 

delegát MO navrhuje nově zvolený předseda MO. Členská schůze delegáty schvaluje. 

 

Volby nového výboru a DK MO Nymburk na období 2022-2026 

Předseda volební komise Ing.Kubín seznámil přítomné s volebním řádem a vyzval přítomné, zda někdo 

nechce doplnit připravené kandidátky. Vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem, následovalo hlasování o 

způsobu volby. Bylo většinově odhlasováno tajné hlasování. Byly rozdány hlasovací lístky a podáno 

vysvětlení o označování volebních lístků. Bylo rozhodnuto, že nový výbor bude mít 11 členů a DK 3 členy. 

Řídící schůze představil kandidáty do výboru a dozorčí komise. 

Následovaly volby, na které bylo určeno 30 minut. 

V průběhu vyhodnocování voleb byla vyhlášena diskuze. 

 

Diskuse 

 Milan Sixta -  Poukazuje na  nájemní smlouvu revíru 411 133 JEZERO SADSKÁ kde jsou znevýhodnění 

rybáři používající bivaky a musí platit poplatek. 

Odpověď: V nájemní smlouvě je ustanovení o zákazu bivakování s výjimkou vyhrazeného pozemku 

p.č. 2387/351, kde pronajímatel vytvoří podmínky k likvidaci odpadů a instalování mobilních toalet. 

Za tyto služby je vybírán poplatek, samotné bivakování je upraveno vyhláškou pronajímatele mimo 

tuto nájemní smlouvu.  

Nikdo další se se svým příspěvkem do diskuse nezapojil. Diskuse byla ukončena                                                         

 

 

Vyhlášení výsledku voleb 

Předseda volební komise po sečtení hlasovacích lístků přistoupil k vyhlášení výsledků voleb.      
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 Výbor MO – odevzdáno 86 platných hlasovacích lístků: 

 Božek 85, Hrstka 86, Hrábek 86, Kemr Jakub 79, Kemr Václav 86, Rynekr 85, Strnad 85, 

Šimáně 79, Šlanc 82, Trunecký 86, Vetešník 86 

Všichni kandidáti získali nadpoloviční většinu a jsou zvoleni do nového výboru MO. 

 Dozorčí komise – odevzdáno 86 hlasovacích lístků, sedm bylo neplatných. 

 Novák 63, Tykva 60, Dvořák 58, Hlaváček 51 

Do dozorčí komise byli zvoleni tři kandidáti s největším počtem hlasů. 

 
Plán práce ČRS z.s., MO Nymburk na rok 2022 

První čtvrtletí: 

1. zpracování sumarizace úlovků na vodách mimopstruhových za r.2021 

2. podat žádosti na čerpání grantů města Nymburk 

3. kurz a přezkoušení nových členů ČRS MO Nymburk 

4. členská schůze 

5. příprava termínů a plánu brigád na rok 2022 

6. výborové schůze, každých 14 dní 

Druhé čtvrtletí: 

1. brigády na sportovních revírech ČRS MO Nymburk 

2. školení rybářské stráže 

3. zarybnění sportovních revírů ČRS MO Nymburk 

4. účast závodníků na jarním kole LRU – Středočeská juniorka 

5. uspořádání místního kola Zlaté udice 2022 na Remanenci 

6. účast závodníků na územním kole Zlaté udice 2022 

7. jarní soustředění mládeže na Remanenci, rybářské závody Chleby 

8. výborové schůze, každých 14 dní 
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9. Zajistit výběrové řízení na odbahnění a výstavby loviště chovného rybníka na rybářské základně 

Sportovní 142 v Nymburce. 

Třetí čtvrtletí: 

1. letní tábor rybářské mládeže Zlatá rybka 2022 

2. uspořádání akce Rozloučení s prázdninami (smíšený závod) 

3. zahájení rybářských kroužků 

4. výborové schůze, každých 14 dní, v letních měsících 1x za měsíc 

Čtvrté čtvrtletí: 

1. brigády na sportovních revírech ČRS MO Nymburk 

2. podzimní soustředění rybářské mládeže na Remanenci 

3. zarybnění sportovních revírů ČRS MO Nymburk 

4. výlovy chovných rybníků 

5. celoroční uzávěrka a příprava na hospodářské prověrky SÚS ČRS 

6. ukončení roku 2022 

Celoročně: 

1. zajištění výkonu rybářské stráže na všech revírech ČRS MO Nymburk 

2. monitorování stavu a kvality vody v chovných a sportovních rybnících 

3. zajištění krmiva na chovných rybnících 

4. údržba všech objektů ČRS z.s., MO Nymburk a okolí (sečení trávy, drobné opravy dle potřeb) 

5. zajištění akcí dle potřeb vzniklých v průběhu roku 2022 

6. informovanost členů pomocí internetových stránek 

Plán práce byl členskou schůzí odsouhlasen a schválen. 
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USNESENÍ členské schůze MO ČRS Nymburk konané dne 19.3.2022 

Usnesení z dnešní členské schůze přednesl a nechal schválit předseda návrhové komise pan Jan Procházka. 

Usnesení bylo členskou schůzí přijato a schváleno bez připomínek.
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Závěr schůze 

Závěr schůze provedl Ing.David Hrstka Ph.D., poděkoval přítomným za účast a popřál všem členům MO 

Nymburk úspěšný rybářský rok 2022. Členská schůze ČRS z.s.MO Nymburk byla ukončena v 13:10 hod. 

 Petrův zdar !!! 

 

 

 

V Nymburce 31.března 2022                                                                                                   zapsal: Vetešník Jiří                                                                                                               

 

Ing. David Hrstka Ph.D.                                                                                                             Jiří Vetešník                                      

místopředseda MO                                                                                                                    jednatel MO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


