Obecné informace o organizaci Těžce tělesně postižených rybářů ČRS MO Kladruby
ČRS MO Kladruby, je jedinou neziskovou rybářskou organizací v České republice, která sdružuje těžce tělesně
postižené rybáře z celé republiky. Organizace vznikla před více než třiceti lety a je nedílnou součástí Českého
rybářského svazu. Jejím úkolem a cílem je vrátit naše občany, kteří jsou po úraze či nemoci na zájmovou činnost –
rybářský sport. Sdružujeme přibližně 175 členů a naše základna má každým rokem vzestupnou tendenci. Našimi členy
jsou jak handicapovaní, tak lidé bez postižení, kteří zajišťují administrativu a potřebné zázemí organizace. Do našich
aktivit jsou zapojeni nejen naši členové, ale i širší rybářská veřejnost, sponzoři, nadace, dobrovolní spolupracovníci a
děti.
Kladrubská organizace hospodaří na hektarové nádrži Záhorská, která je majetkem Středočeského územního svazu. Na
této nádrži organizace aktivně buduje bezbariérové zázemí pro handicapované rybáře. Nádrž je kvalitně zarybněna a
podmínky, které jsme vytvořili, nám dovolují pořádat několikrát za rok rybářské závody. Závodní činnost je jednou
z hlavních aktivit, které se ČRS MO Kladruby věnuje. Každoročně pořádáme troje závody pro handicapované rybáře
na nádrži Záhorská, dvoje dětské závody a vrcholem je pak Mistrovství České republiky v plavané, které v současné
době pořádáme v Mladé Boleslavi na řece Jizeře. Naši členové, závodníci, se v průběhu roku účastní i ostatních
rybářských závodů po celé ČR. Z řad našich handicapovaných členů, jsou na základě dosažených výsledků v uplynulém
roce, vybíráni nejlepší závodníci, kteří se účastní Mistrovství světa handicapovaných rybářů. Pravidelně se na
mistrovství světa umísťujeme na předních, medailových pozicích! Od roku 2005 jsme byli čtyřikrát mistry světa a třikrát
vicemistry. Titulem mistra světa se za posledních deset let může pyšnit hned trojice našich reprezentantů – Bohumil
Sedláček, Martin Kovář a Ota Petráček. V roce 2016 se naše reprezentace stala na domovské půdě v Pardubicích
vicemistry světa. Věříme, že se nám podaří sehnat dostatek finančních prostředků, abychom se v příštím roce mohli
účastnit mistrovství světa v Srbsku a pokusili se tam opět zúročit naše špičkové výkony.
Závodní činnost jsme v letošním roce podpořili vznikem Dětského rybářského kroužku, který pravidelně
navštěvuje 17 dětí. Věříme, že pro mládež zajistíme kvalitní výuku, jak praktickou, tak teoretickou a že se nám podaří
z dětí vychovat budoucí aktivní rybáře. Pokračujeme též v prosazování myšlenky budování bezbariérových přístupů
k vodě na ostatních rybářských revírech v České republice a spolu se Středočeským územním svazem realizujeme
vhodná rybářská místa pro handicapované.
Organizace handicapovaných rybářů svou činnost prezentuje na svých webových stránkách www.handicaprybari.cz a spolupracuje s ostatními rybářskými a charitativními weby, které její činnost propagují. Mediálně s námi
spolupracují i regionální deníky a můžeme se pochlubit i reportáží v České televizi. Organizace se účastní mimo jiné i
největší rybářské výstavy v ČR – For Fishing, kde máme k dispozici výstavní plochu, na které rybářské veřejnosti
aktivně prezentujeme naši činnost. Chtěli bychom též zmínit činnosti našich členů, kteří se příkladně starají o náš revír,
efektivně na něm hospodaří, stavebními a zemními pracemi jej zvelebují, což přispívá ke zvýšení komfortu pro naše
handicapované spoluobčany.
Věříme, že náš výčet aktivit Vám alespoň okrajově představil činnost našeho sdružení ČRS MO Kladruby.
Myslíme si, že handicapovaní rybáři z celého světa jsou její nedílnou součástí a že se nejen v ČR, ale v ostatních zemích
najdou potřebné materiální a finanční prostředky, abychom těmto lidem mohli dopřát a zajistit adekvátní podmínky a
prostředí pro jejich závodní činnost, která jim pomáhá v jejich životě ovlivněným handicapem. Těm, kteří závodní
ambice nemají, se snažíme dopřát okruh lidí s podobným handicapem a ukázat jim cestu, kterou by se mohli, po jejich
nelehkém životním osudu, vydat mezi „zdravé“ spoluobčany a opět začít užívat plnohodnotný život.

Za případnou podporu mnohokráte děkujeme
ČRS MO Kladruby

Cíle, kterých chceme v roce 2017 dosáhnout
•

Chceme pokračovat v prosazování myšlenky budování bezbariérových přístupů na ostatních rybářských
revírech v České republice a realizovat vhodná rybářská místa pro handicapované. Se SÚS spolupracujeme na
výběru vhodných plošin, které budou instalovány na revírech a budou sloužit ke komfortnímu přístupu
handicapovaných k vodě

•

Budeme nadále zajišťovat kvalitní rybářské závody pro handicapované a děti na nádrži Záhorská

•

Zorganizujeme Mistrovství ČR handicapovaných rybářů na řece Jizeře v MB.

•

Budeme se účastnit a věříme ve špičkový výsledek našich reprezentantů na Mistrovství světa handicapovaných
rybářů v Srbsku

•

Provedeme další stavební úpravy na revíru Záhorská – obnovíme střechu na klubovně a postavíme nový domek
na nářadí

•

Oslovíme nové handicapované rybáře a nabídneme jim možnost členství v naší organizaci. Pokusíme se na
základě našich zkušeností o jejich zapojení do života mezi „zdravé“ občany

•

Zajistíme bezproblémový chod Dětského rybářského kroužku

•

Budeme efektivně hospodařit na revíru Záhorská, určeném pro handicapované rybáře

•

Budeme prezentovat organizaci handicapovaných rybářů Kladruby na největší rybářské výstavě v České
republice - FOR FISHING 2017

•

Zorganizujeme zájezdy pro handicapované rybáře do atraktivních rybářských destinací

•

Činnost ČRS MO Kladruby budeme nadále prezentovat v médiích

