
➢ VÝKAZY DOCHÁZEK a ÚLOVKŮ (povolenka) za r. 2023 ODEVZDAT NEJPOZDĚJI do 15. 01. 2024 a to 
výhradně do sídla NOVÉ výdejny / kanceláře na adrese: Pražská 454, Lety!!! 

 

➢ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY uhradit NEJLÉPE do konce BŘEZNA kdy veškeré platby prosíme, provádějte      
platební kartou prostřednictvím platebního terminálu, přímo v naší výdejně / kanceláři MO. 
➢ Pokud budete Vaše platby provádět bankovním převodem je nutné vše doložit výpisem z účtu!!! 

 

➢ BRIGÁDNÍ POVINNOST platí pro členy MO od 16 do 65 let.  BP musí být zaplacena s povolenkou, 
v částce 600,- Kč. Po odpracování BP do konce října bude následně platba vrácena. Povinnost je 
odpracovat 10 hod. za rok.  Částečně invalidní, odpracují pouze 5 hod. Při nesplnění, zaplatí 250,- Kč. 
Mládež od 16 do 18 let při neodpracování zaplatí 250,-Kč/rok. Nemůže-li člen z důvodů vážné nemoci 
brigádu odpracovat, požádá písemně výbor MO ČRS o udělení výjimky!! 

 

➢ TERMÍNY BRIGÁD členů pro r. 2023. Jaro: 18. března a 15. dubna. Podzim: 16. září a 14. října.  
 

➢ SRAZ účastníků na jednotlivých úsecích vždy v 8,00 h. dle propozic níže. 
 

Všenorský úsek: Jiří Horáček - 603 964 767, sraz za závorami v ulici Vodárna / U vodárny. 
Dobřichovický úsek: Luboš Volf - 606 205 678, sraz v ulici Za Mlýnem (Fara). Řevnický úsek: Milan 
Kott - 732 783 885, sraz za podchodem pod tratí z ulice Třebaňská na tzv. Plovárně. Třebaňský úsek: 
Milan Horák - 732 132 741, sraz u lávky Z. Třebaň / Hl. Třebaň. 

 

➢ Brigáda před ZÁVODY 20. května od 17 h. Místo: Všenory závodní úsek nad tůněmi. 
 

➢ ŠKOLENÍ ČLENŮ, DĚTÍ A MLÁDEŽE se koná v termínech 21. ledna, 18. března a 8. dubna a vždy od 10 
hodin. Místo konání: Lidový Dům Řevnice. Dítě do 15 let v doprovodu zákonného zástupce. Děti do 15 
let získávají první povolenku ÚS města Prahy zdarma. Poplatek za školení dospělí 200,-Kč.  
Pro zájem o školení mimo stanovené termíny je zapotřebí kontaktovat MO. 
 

➢ VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se koná 4. března od 10,00 h. v Lidovém Domě v Řevnicích.  
➢ Jste srdečně zváni!!! 

 

➢ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY členů MO Řevnice (dospělých) se plánují na 27. května. Místo konání: Všenorský 
závodní úsek nad tůněmi. Sraz účastníků (prezence) 5 - 6 hod.. Zahájení závodů v 6,00 hod. a dále dle 
propozic. 

 

➢ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY se plánují na 10. června. Místo konání: Všenorský závodní úsek nad 
tůněmi. Sraz účastníků (prezence) 7 - 8 hod. Zahájení závodů v 8,00 hodin a dále dle propozic.  
➢ Závody jsou pořádány i pro nečleny ČRS s vlastním vybavením (udice, podběrák, nádoba na 

uchování ryb apod.) za doprovodu dospělé osoby. 
 

➢ ZÁJEZD – dle zájmu členů. Případný zájem hlaste v kanceláři. 
 

POZOR ZMĚNA ADRES!!! 
Český rybářský svaz, z. s. Místní organizace Řevnice  

sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 626, 252 30 Řevnice, Tel.: 606 148 868, 777 030 301  
e-mail: crs.revnice@gmail.com, web: www.rybarirevnice.cz 

  

adresa: PRAŽSKÁ 454, 252 29 LETY (tenisová hala naproti MMX), 
Tel.: 723 059 061 (v níže uvedené dny). 

 

➢      
Červenec – srpen pouze pondělí. Mimo stanovenou dobu je výdejna a kancelář uzavřena. 

 
Stanislav Marek v. r. předseda MO        Václav Pěkný v. r. jednatel MO

mailto:crs.revnice@gmail.com
http://www.rybarirevnice.cz/

