
                            Informační oběžník pro rok 2022 

                              -  Vyplněné výkazy úlovků odevzdat nejpozději do 15. 1. 2023 !!!!!!  

Členské příspěvky zaplatit nejlépe do konce března. Veškeré platby provádět platební  
kartou přes platební terminál, přímo ve výdejně MO nebo složenkou na poště.                                        

 Pokud bude členství a povolenka placena převodem z účtu je nutné doložit výpisem !!!!. 

Brigádní povinnost platí pro každého člena organizace do 65 let.  Musí být zaplacena s povolenkou, v částce 
600,- Kč. Po odpracování do konce října bude poplatek vrácen. Povinnost je odpracovat 10 hod. za rok.  
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. 2022 Řevnice – Dobřichovice –Kott Milan tel.  732 783 885      26. Února, 

5.března -  Řijen : 15. 10. a  22. 10. 2022 Sraz účastníků vždy v 7.00 hod. Řevnice u  žel. Závor 
Dobřichovice vedoucí Luboš Volf brigády ve stejném termínu jako Řevmice      Zadní Třebaň :    sraz  

účastníků  v 7,00 hod.  lávka Hlásná Třebaň. -  Horák Milan   5. 3. a 19. 3. červen dle dohody dětských 
závodů,  dále  22. 10. 2022  

Navržené termíny akcí, pro všechny členy ČRS z.s. MO Řevnice pro rok 2022, jsou 
vzhledem ke stále nejisté situaci pouze informativní, je nutno sledovat vývěsky, 
internetové stránky nebo info v kanceláři. 

Školení členů, dětí a mládeže se koná dne 22. ledna 5. března a 9. dubna vždy v 10,00 hod.             
restaurace   Lidový dům v Řevnicích. U dětí a mládeže doprovod zákonného zástupce nutný. Proškolené 
děti do 15 let první povolenka ÚS zdarma.  Dospěláci platí školící poplatek 200,-Kč 

   Výroční členská schůze ČRS z.s.MO Řevnice se koná 12.března 2022 v 10,00 hod.                     
v Lidovém domě v Řevnicích (plán sledovat internetové stránky a vývěsky). 

          Rybářské závody členů MO Řevnice „Memoriál Franty Hartmanna“ se plánují na 21. května.        
Místo konání:    Zadní Třebaň ostrov.    Prezence v 5,00 – 6,00 hod. Zahájení závodů v 6,00 hod. 9-10 hod. 
přestávka.  Ukončení ve 12,00 hod. - Vyhodnocení,  předání ocenění. 

     Závody dětí a mládeže do 15 let se plánují na 18.6.2022 Místo konání:  Ostrov Zadní Třebaň. Prezence 
7,00 hod. zahájení  8,00 hod. Jsou pořádány i pro nečleny ČRS s vlastním rybářským prutem a doprovodem 
dospělé osoby.  

      Zájezd rybářů se  plánuje na měsíc září,  lokalita bude upřesněna v průběhu roku  vývěskou.  Závazné 
přihlášky v kanceláři do konce dubna 2022 – /Dle hygienické situace/ 

ČRS z.s. MO Řevnice - kancelář a výdejna povolenek na adrese: Švabinského 28, 252 30 
Řevnice. Dotazy -  podněty – stížnosti.  V kanceláři MO nebo na adr. crs.revnice@seznam.cz 
V mimořádných situacích dohoda na telefonu 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 výdejna a kancelář uzavřena.    

    Šimánková Jaroslava v.r.  jednatel MO Řevnice                         Fiřt Václav v.r. místopředseda MO Řevnice   
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