
 
Vyplněné výkazy úlovků odevzdat nejpozději do 15. 1. 2015 pozdě odevzdaný, špatně 

vyplněný  znamená nesplnění povinností a  bude řešeno dle rybářského řádu. 
 

Členské příspěvky zaplatit nejpozději do 28. 2. 2014. 

Nesplnění – ztráta členství a zaplacení zápisného jako nový člen !!!!!! 
Pokud bude členství a povolenky placeny převodem z účtu je nutné doložit výpisem. 

 

Brigádní povinnost platí pro každého člena organizace i ženy do 65 let a musí být splněna a odevzdána  do 

30. 11. 2014. Povinnost je odpracovat 10 hod. za rok. Při nesplnění povinnosti zaplatit  500,- Kč. Částečně 

invalidní odpracují pouze  5 hod. Při nesplnění zaplatí   250,- Kč. Nemůže-li člen z důvodů vážné nemoci 

brigádu odpracovat, požádá písemně výbor MO ČRS o výjimku!!          

Pro nové členy platí – 10 hod. brigád odpracovat bez výjimky. 
 

 Brigády členů, žen a dorostu v r. 2014 - Řevnice – Lety - Dobřichovice - Všenory 

Březen : 15. 3.,  22. 3.  a  29. 3. 2014     Řijen : 4. 10. a 11. 10. 2014 
Sraz účastníků vždy v 7.00 hod. Řevnice - lávka, Dobřichovice - mlýn, Všenory - U tůní,. 

Zadní Třebaň: sraz  účastníků  v 7,00 hod. lávka - Hlásná Třebaň, 

22. 3. a 29. 3. 2014 ,  červen dle dohody dětských závodů,    dále  4. 10. 2014 

 

 

Důležité informace pro všechny členy ČRS MO Řevnice pro rok 2014 
 

 Školení členů, dětí a mládeže se koná dne 18. ledna a 10. května 2014 od 10,00 hod. v 

Lidovém domě v Řevnicích.  U dětí a mládeže doprovod zákonného zástupce nutný. 
 

 Výroční členská schůze MO Řevnice se koná 8.3.2014 v 10,00 hod. v Lidovém domě v Řevnicích.   

Účast povinná ! 
 

 Rybářské  závody členů MO Řevnice „Memoriál Tondy Mašaty“ se plánují na 13. září 2014.   

Místo konání:  Řevnice na Plovárně.  Prezence v 5,00 – 6,00 hod. 

Zahájení závodů v 6,00 hod. ukončení závodů v 11,00 hod. - vyhodnocení 
 

 Závody dětí a mládeže do 15 let se plánují na 14. 6. 2014  Místo konání: Zadní Třebaň - ostrov. 

Prezence 7,00  zahájení  8,00 hod. Závody budou pořádány i pro nečleny ČRS s vlastním 

rybářským prutem a doprovodem dospělé osoby. 
 

 Zájezd rybářů se  plánuje na druhou polovinu května lokalita bude upřesněna. V průběhu roku bude 

upřesněno vývěskou a na webových stránkách.  Zálohu na zájezd uhradit do konce března. 

 

ČRS MO Řevnice - kancelář a výdejna povolenek na adrese:  

Švabinského 28, 252 30 Řevnice, tel.: 257-720-267, mobil: 606-168-010 

 

Výdej povolenek každý čtvrtek od 14 – 18  hod. 

leden také každou sobotu  od 14,00 do 17,00 hod. 
Červenec –  srpen dovolená.  Mimo stanovenou dobu je kancelář a výdejna uzavřena. 

  

Šimánková Jaroslava v.r.                                                             Hartmann František v.r.    

jednatel MO Řevnice                       předseda MO Řevnice 

 

více na www.rybarirevnice.cz 

http://www.rybarirevnice.cz/

