
Vážení rybáři, 

 

Podáváme Vám zprávu s údaji, které potřebujete vědět před nadcházející novou rybářskou 

sezonou. Prosím, pečlivě si přečtěte a řiďte se těmito údaji: 

 

1) Cena povolenky, brigády a čl. známky pro rok 2020 

 děti 8-15 let 16-18 let od 19 let – XX 

MO roční 400,- 1300,- 1300,- 

Členská známka 100,- 200,- 500,- 

Investiční poplatek  200,- 200,- 

 

Investiční poplatek se platí, i když si berete pouze členskou známku! 

 

brigáda 16-70 let 10 hodin 1000,- 

 nad 70 let 5 hodin 500,- 

 Ženy 10 hodin 1000,- 

 ZTP 5 hodin s individuálním přístupem 

 

Tůň u Loukova: 

 Od 16 do 70 let 50 hodin / může se doplatit chybějících 10 hodin 

Nad 70 let 25 hodin / může se doplatit chybějících 10 hodin 

 

Kolik bude tedy platit člen od 16 let věku do 70 let? 

500 čl. známka +1300 povolenka +1000 brigády + 200 inv. poplatek celkem tedy 3 000,- Kč 

Nad 70 let to je 2 500,- Kč 

 

Každý člen si přijde pro povolenku osobně. 
 

Upozornění: ČRS MO Svijany nemá k dispozici celosvazové povolenky - tudíž je 

nevydává! 
 

Termíny prodeje v klubovně ve Žďáře – osobní odběr: 

 

Prosinec 2019 13.12. – pátek 16,00 - 18,00 hodin 

  14.12. – sobota 9,00 - 12,00 hodin 

Leden 2020 17.01. – pátek 16,00 - 18,00 hodin 

  18.01. – sobota 9,00 - 12,00 hodin 

Únor 2020 14.02. – pátek 16,00 - 18,00 hodin 

  15.02. – sobota 9,00 - 12,00 hodin 

Březen 2020 13.03. – pátek 16.00 - 18,00 hodin 

 

Povolenky se nebudou prodávat v místě bydliště členů výboru. 

Další možné zakoupení povolenky je před začátkem schůze výboru  od 16,00 a to 1x měsíčně 

v klubovně ve Žďáře 4.3.2020, 8.4.2020, 6.5.2020 

 

Povolenky pro hosty: 
V roce 2019 budou prodávány povolenky na Velké štěrkopískoviště, Jizeru 7 a Žehrovku 

v termínech prodeje v rybářském domě a v termínech zveřejněných na webových stránkách 

organizace (zpravidla 1x týdně). 

 



Roční 2 000,- Kč 

Denní 500,- Kč 

Týdenní 1 000,- Kč 

 

Členové ČRS MO Svijany nemohou být držiteli povolenky pro hosty na revírech MO 

Svijany. 
 

2) Školení nových členů a případné přestupy 
Školení nových členů bude probíhat v měsíci lednu 2020. Školitel pan Vrabec Lubomír 

telefon 731470333. 

 

3) Vrácení statistik a zaplacení členských známek 

- statistika do 15.1.2020– řádně vyplněnou statistiku můžete zaslat poštou, nebo  

do schránky na vratech ryb.domu č.p. 140 ve Žďáře,nebo v prodejně drogerie na poště 

v Příšovicích. Vrácení statistik je kontrolováno proti seznamu vydaných povolenek. 

 

- zakoupení členské známky do konce dubna 2020 
 

Při nevrácení statistiky v termínu nemůže být vydána povolenka pro rok 2020. Při nezaplacení 

členské známky v termínu, končí členství. 

 

4) V případě že si nebudete brát v roce 2020 jakoukoliv povolenku (i hostovskou někde jinde) 

a budete chtít ponechat členství, platíte pouze poplatek za známku a investiční poplatek. 

Pak je ale do legitimace vyznačeno – „Rok 2020 - bez povolenky“. 

 

5) V roce 2020 budou závody na Tůni u Loukova tradičně v dubnu a v září 2020. Termíny 

budou zveřejněny na webových stránkách. 

 

6) Na našich nových stránkách jsou nové bližší podmínky lovu schválené výborem. Při 

zakoupení povolenky je obdržíte. 

 

Na konec nám dovolte, abychom popřáli Vám všem pěkné prožití Svátků vánočních, mnoho 

zdraví a osobních a rybářských úspěchů v nadcházejícím roce. 

 

Ve Žďáře 15.11.2019   

 

Josef Drahoňovský, Jiří Kraus 

 


