ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
100 00 Praha 10, Nad Olšinami 282/31

ODBOR

MLÁDEŽE

Telefon: 274 811 751–3 (linka 135), FAX: 274 811 754, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz

Přítomni:

Jiří Marek, Zdeněk Paul, Jaroslav Červený, Ing. Ivan Bílý, Bronislav Bartoš, Bc. Josef Mareš ,
Petr Doležal, Jiří Podskalský, Petra Hnízdilová

Omluveni:

Jiří Eichler

ZÁPIS

ze zasedání Odboru mládeže Rady ČRS
konaného 16. 5. 2020

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ad 1)

Zahájení a kontrola zápisu z posledního zasedání
Zajištění kroužkové činnosti
Souhrnné informace o LTM, které budou čerpat dotaci a jejich zajištění
Zajištění LTM OM Rady ČRS – propozic, nominace vedoucích a počty dětí za ÚS
Stěžejní akce odboru mládeže (Setkání mládeže, NK Zlatá udice)
Dotace MŠMT 2020, vydání Metodického pokynu
Dotace MZe
Různé

Zahájení
Všem přítomným byl rozdán materiál: Ochrana zdraví a provoz středisek volného času
v období do konce školního roku 2019/2020; Aktuální opatření ke vztahu ke sportu,
Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO; Hygienicko-protiepidemická opatření
stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020; formulář Čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dále bylo členům odboru doporučeno
shlédnout živé vysílání předsedy ČRDM, který zodpovídal na otázky týkající se LTM a
kroužkové činnosti.

ad 2)

Zajištění kroužkové činnosti
Předseda odboru mládeže požádal zástupce všech územních svazů, aby informovali o současném
vývoji činnosti pro děti a mládež ve svém ÚS a místních organizacích.
J. Marek - v této nelehké době připravila MO ČRS Písek pro děti z rybářských kroužků dětský rybářský
revír. Pokud děti navštěvují některý z rybářských kroužků Písek, ale zatím nemají rybářský lístek a
povolenku k lovu ryb, mají možnost vyrazit na ryby na dětský rybářský revír z chovného rybníka ČRS
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MO Písek – Malý Klášterský rybník. Lovit zde mohou pouze děti do 18 let navštěvující rybářské kroužky
z Písku pod dohledem rodičů. Lov je povolen v souladu s rybářským řádem. Veškeré ulovené ryby musí
být nepoškozené vráceny zpět do rybářského revíru.
J. Mareš (ÚS Praha) – kroužková činnost se zastavila. Každá MO si komunikuje sama s dětmi a jejich
zákonnými zástupci. J. Marešem bylo všem MO a vedoucím kroužků nabídnuto vzdělávací video, ale
nebyl žádný zájem. Od 11.5. začali kroužky opět fungovat v omezeném režimu. V červnu se chystá
soustředění pro děti, které budou chtít dělat Zlatou udici. Na webu ÚS byl spuštěn adresář kroužků.
Ještě před vypuknutím pandemie, se povedlo uspořádat velkou akci pro všechny děti kroužků v Praze,
a to výlet do Rybářské školy ve Vodňanech s programem.
P. Doležal (SÚS) – kroužková činnost se zastavila v některých MO, v jiných např. Příbram, Jince, Mělník,
Zaječov , Hořovice, Brandýs atd., kroužková činnost byla zahájena již před 2 týdny. U těchto MO
fungovala i komunikace mezi vedoucími, dětmi a jejich zákonnými zástupci.
Středočeský územní svaz dává ke zvážení, zda by neměla být vytvořena jednoduchá aplikace do
mobilu, která by byla ke stažení na webových stránkách a mohli by ji používat vedoucí při komunikaci
s dětmi, kdyby opět nastala podobná situace jako letos. Mělo by to být na stejném principu jako
„Záchranka“. Návrh na jednotné vytvoření aplikace pro rybářské kroužky.
Akce „Ve vodě nežijí jen
vodníci“ byla zastavena a přesunuta na podzim po rozvolnění situace.
Z. Paul (JČ ÚS) – kroužková činnost byla stopnuta. Aby děti, které chodily do kroužků si mohly dodělat
rybářské zkoušky, byli vedoucími osloveni zákonní zástupci a děti si mohly test udělat přes e-mail.
Kroužky už se rozjíždějí, preferují především výuku venku u vody. Sportovní kroužek v Pelhřimově už
začal také fungovat.
J. Podskalský (ZČ ÚS) – stejně jako v ostatních ÚS byla kroužková činnost zastavena. Tam, kde měli
vedoucí možnost, začali před 14 dny s dětmi chodit k vodě. – jednalo se například o kroužky
v Nepomuku, Stříbře, Plzni. Od 18.5.2020 se rozjíždí znovu kroužková činnost. Aby děti zúročily
vědomosti a dovednosti, které se v kroužku naučily před vypuknutím pandemie, chystá odbor mládeže
ZČ krajské kolo ZU.
I. Bílý (SVČ ÚS) – kroužková činnost byla zastavena. Zatím žádné kroužky neběží, každý čeká na
pravidla.
J. Červený (VČ ÚS) – nejdříve byla kroužková činnost zastavena, ale na nátlak rodičů, byly děti
zkoušeny přes online testy, aby mohly chodit na ryby. I ve VČ ÚS organizace, které mají chovné
rybníky, umožnily dětem z kroužků chytání s vedoucími. Aby děti nepřišly o Zlatou udici, bude
uspořádáno krajské kolo v Kopidlně.
B. Bartoš (SMS ÚS) – kroužková činnost se ve většině MO zastavila. Ve Frenštátě pracovali s nováčky
online, byli pro ně vytvořeny testy, aby mohly děti chytat. B. Bartoš navrhl odboru mládeže, aby byly
pro děti prvního stupně základních škol vytvořeny testy v rámci webové aplikace, souběžně se
stávajícím testem, kterým by rozuměly (přeložené do jejich řeči). Kroužky začínají od 19.5.2020

ad 3)

Souhrnné informace o LTM, které budou čerpat dotaci a jejich zajištění
Termín pro zaslání formuláře na čerpání dotace MŠMT na letní tábory je 20.5.2020. Po tomto
termínu budou informace o táborech zaslány na MŠMT.

1 Odbor mládeže Rada ČRS

Smetanova Lhota
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26.7.-8.8.2020

2 MO Bystřice
3 MO Jablonec nad Nisou
4 MO Čáslav

RZ Štědronín - Plazy 22, Písek
Soběšín
RZ Ludmila, Roztoky u Křivoklátu

25.7.-1.8.2020
1. - 8.8.2020
9.-18.8.2020

5 Územní svaz Praha
6 MO Karlovy Vary

Kemp Horka
Kočov u Tachova

4.-18.7.2020
27.6.–11.7.2020

Stádlec chata u řeky Lužnice

4.-18.7.2020
4.-11.7.2020
1.-8.8.2020
26.7.-15.8.2020
19.7.-1.8..2020
27.6.-3.7.2020
25.7.-1.8.2020
25.7.-1.8.2020
25.7.-4.8.2020
1.-15.8.2020
4.-11.7.2020
1.-11.7.2020

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MO Štětí
MO Česká Kamenice
MO Týnec nad Sázavou
MO Most
MO České Budějovice 1
MO Trutnov
Středočeský ÚS
MO Mladá Boleslav
MO Strakonice
MO Příbram
MO Strakonice
MO Žatec
MO Brandýs nad Labem – S. Boleslav

Kemp ATC Hradec, Rokle - Kadaň
Senohraby
Bulhary, okr Břeclav
Přední Výtoň
Dolce u Trutnova
RZ Pension Ludmila
Chotilsko - Kobylníky
Tábořiště Horní Poříčí
Loužek ÚN Orlík
RS Oslov
RZ Počta, Štědronín
Jestřábí v Krkonoších

Všem hlavním vedoucím budou zaslány veškeré informace, které máme od MŠMT,
hygienicko-protiepidemická opatření a další. Pokud se LTM neuskuteční je třeba jej nahlásit,
aby byl zrušen i na MŠMT.

ad 4)

Zajištění LTM OM Rady ČRS – propozic, nominace vedoucích a počty dětí za ÚS
Jestliže bude situace příznivá a opatření se budou dále uvolňovat, počítá odbor mládeže s konáním
tábora OM Rady, který je naplánován na 26.7. - 8. 8. 2020.
Hlasování: všichni pro
Provozovatel zařízení OS Buzuluk s námi počítá a má již personál do kuchyně zajištěný. Dále s ním
budeme jednat o nákupu dezinfekcí a dalších potřebných opatření, aby mohl tábor proběhnout. Je
nutné koupit bezdotykový teploměr. Tábor bude bez výletů do měst nebo zámků. Je možné, že by se
uskutečnil výlet lodí, kterou by měl tábor jen pro sebe. Počítá se s chytáním na Štědroníně. 18.7.2020
proběhne v Praze organizační setkání vedoucích (družstva, ubytování, kompetence a aktuální
hygienicko-protiepidemická opatření).
Termín pro zaslání hromadných přihlášek od ÚS je do 22.5.2020. Odd. sportu vyčká odsouhlasení
konání LTM Radou ČRS a od 4.6.2020 začne odd. sportu a mládeže rozesílat propozice a potřebné
formuláře účastníkům LTM.
Úkol P. Hnízdilová – připraví podklady

ad 5)

Stěžejní akce odboru mládeže (Setkání mládeže, NK Zlatá udice)
Národní kolo ZU - všichni členové odboru se vyjádřili ke konání NK ZU 2020 a rozhodli se pro rok 2020
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zrušit Národní kolo ZU.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 zdržel
V případě, že si územní svazy uspořádají krajská nebo územní kola, bude se jednat o nepostupový
závod. MRS bude poslán zpět příspěvek za účast jejich družstva na NKZU 2020.
J. Červený přednesl návrh na pořádání Národního kola ZU v Hradci Králové, a to v termínu 18.20.6.2021. Všichni s tímto termínem a pořadatelem souhlasili.
Aby děti a junioři nepřišli o možnost startovat na NK ZU, byla pro rok 2021 stanovena kategorie žáků a
žákyň do 16 let a kategorie juniorů do 19 let (pouze pro tento rok).
Hlasování: 5 pro – 2 proti – 0 zdržel

Zajištění Setkání mládeže - pořadatelem je Územní svaz města Prahy, termín je 18.-20.9.2020. Bude
probíhat v Zadní Třebáni. Odbor souhlasí s pořádáním této akce v případě, že budou příznivá
epidemiologická situace a organizátor dodrží aktuálně platná opatření vlády, Ministerstva zdravotnictví
ČR v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19.
Hlasování: všichni pro
Aby nebyla narušena posloupnost v pořádání NKZU a Setkání mládeže a jeden ÚS v daném roce
nemusel pořádat obě akce najednou, uspořádá Setkání mládeže 2021 Odbor mládeže.
Mezinárodní setkání mládeže pod záštitou EAF - pořadatelem měla být Belgie. Od pořadatele nepřišli
žádné informace. Díky nastalé situaci byla tato akce zrušena.

ad 6)

Informace z MŠMT a příprava klíče pro čerpání dotací
Protože nebylo možné v březnu uspořádat naplánované zasedání odboru mládeže, bylo o podmínkách
a rozdělení dotace hlasováno „per roll“.
Dotace byla rozdělena na všechny územní svazy, které jí následně, jako v minulých letech, postoupí
svým organizačním složkám MO (klubům) nebo servisním organizacím, které pro MO nebo ÚS
pořádají akce pro organizovanou i neorganizovanou rybářskou mládež.
Hlasování: všichni pro
Klíč - Metodický pokyn odboru mládeže pro čerpání dotace MŠMT byl odsouhlasen a je i s formuláři
pro vyúčtování dotace zavěšen na stránkách svazu. ČRS budeme žádat o uvolnění některých podmínek
z rozhodnutí MŠMT, jako jsou počty uspořádaných akcí, a dětí na těchto akcích.

ad 7)

Dotace MZe
Z finančního příspěvku z MZe , bude hrazen dotisk vzdělávacích materiálů, a to Metodické pokyny pro
vedoucí kroužků dětí a mládeže, Deník malého rybáře, Pracovní sešit pro začínající malé rybáře.

ad 8)

Různé
- propagace kroužkové činnosti přímo do škol – nechat vyrobit rozvrhy hodin, kde na zadní straně bude
letáček Pojďte s námi rybařit, distribuce přímo do škol,
- navrhnout Radě tvorbu testů a řádů pro děti prvního stupně základní školy,
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- seriál článků o zasloužilých vedoucích mládeže. J Marek jednal s šéfredaktorem O. Cupalem,
který si to vzal za své. Za každý územní svaz 1 vedoucí.
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