ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
MO P R A H A 9 – V Y S O Č A N Y
190 00 Praha 9 - Střížkov, Teplická 494/17
www.rybarivysocany.cz

OBĚŽNÍK 2020
Členská schůze MO Vysočany se koná dne 16.3.2020 v 18,00 hod. v zasedací místnosti Polikliniky
Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 - Střížkov.
Kaprařské závody MO Vysočany (memoriál E. Jíchy – III. ročník) na soukromém revíru Hruškov se
konají ve dnech 6.-7. 6. 2020 (přihlášky a pravidla závodu od dubna 2020 na www.rybarivysocany.cz)
Dětský tábor rybářské mládeže, který každoročně pro ÚS ČRS pořádáme, se v roce 2020 uskuteční
v termínu od 4. do 18. 7. 2020 (přihlášky a informace od dubna 2020 na www.rybaripraha.cz).
Přehledy o úlovcích za rok 2019 odevzdávejte (řádně vyplněné!) v klubovně MO - v prosinci 2019
a lednu 2020 každou středu a čtvrtek od 17,00 do 20,00 hod. (další dny či doby aktuálně na
www.rybarivysocany.cz či facebooku).



Přihlášky nových členů přijímáme a další agendu vyřizujeme v úředních hodinách, každou
středu od 17,00 do 19,00 hod., příp. po tel. dohodě s předsedou MO ČRS Vysočany.



Poplatek za neodpracovanou brigádu za příslušné období u ÚS ČRS nebo některé městské části
hl. m. Prahy je 500,- Kč (odpracovanou brigádu je nutno doložit potvrzením; nevztahuje se na
ženy, děti do 15 let, muže v důchodovém věku a na držitele ZTP a ZTP-P).



Neodevzdání přehledu o úlovcích v řádném termínu může být pokutováno poplatkem 500,- Kč.



Poplatek za nové členství (tzv. zarybňovací poplatek) je pro rok 2020 stanoven na 700,- Kč (děti
100,- Kč). Poplatek za vyhotovení čl. legitimace je 10,- Kč (nezapomeňte na svou fotografii!).



Povinnosti člena ČRS naleznete v Zákonu o rybářství, Vyhlášce č. 197/2004 Sb., Stanovách
ČRS a v Jednacím řádu ČRS, dále na www.rybsvaz.cz a www.rybaripraha.cz.



Veškeré další informace o MO ČRS Vysočany - akcích pro děti, závodech, úředních hodinách,
termínu ke splnění brigádnické činnosti atd., naleznete v příslušné sekci na
www.rybarivysocany.cz nebo aktuálně na facebookové stránce MO ČRS Vysočany. Výborové
schůze MO ČRS Vysočany můžete v případě zájmu navštívit každé první pondělí v měsíci od
18,00 hod. v naší klubovně.

Hodně rybářských úspěchů v roce 2020!
Stanislav MAČÁK
předseda MO VYSOČANY
Tel.: 603 413 665

