Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022

INFORMAČNÍ LETÁK - 2019
1.) Ceny příspěvkových známek, zápisného:
příspěvková známka:
zápisné pro nové členy:
Dospělí
500,- Kč
800,- Kč
Mládež 16-18-ti
200,400,Děti do 15-ti
100,200,Vstupní školení nových členů bude prováděno před každou výborovou schůzí. Je nutné se předem přihlásit a
vyplnit přihlášku do ČRS, z.s. Před samotným školením musí být uhrazeno zápisné! (více info - kancelář MO
v úředních hodinách nebo u výdejce povolenek)

2.) Jednorázový finanční příspěvek:

150,-

... neplatí pro kategorii dětí do 15-ti let

3.) Cena celorepublikové (CR) povolenky:
číslo:
mimopstruhová (MP):
číslo:
pstruhová (P):
70
dospělí
3.250,- Kč
80
3.400,- Kč
... u této kategorie povolenek není zavedena sleva, zájemci z řad ZTP-P, mládeže a dětí si mohou
zakoupit pouze tento typ povolenky

4.) Cena celosvazové (CS) povolenky:
30
31
35

dospělí
16-18, stud., ZTP/P
děti do 15-ti

2.200,- Kč
1.400,700,-

40
41
45

2.300,- Kč
1.500,800,-

5.) Cena územní / krajské / povolenky:
10
16
11
12
13
14
15

dospělí
místní jen na revír MO
měsíční
čtrnáctidenní
týdenní
16-18, stud., ZTP/P, nad 70
děti do 15-ti

1.400,- Kč
1.000,1.000,750,550,1.000,500,-

20
24 (16-18, ZTP/P, nad 70)
25 (děti do 15-ti)
26 (revír MO)
21 měsíční
23 týdenní

1.400,- Kč
1.000,500,1.000,1.000,550,-

6.) Cena povolenky pro zájemce ze samostatně hospodařících MO na revír č. 411 029 - Jizera 6:
19 MP, 29 P …cena dle kategorie územní povolenky. (pro členy ČRS, z.s., samostatně hospodařících MO)

7.) Cena povolenky pro nečleny:
51
52

dospělí – čtrnáctidenní
dospělí – týdenní

2.200,- Kč
1.200,- Kč

61 čtrnáctidenní
62 týdenní

2.200,- Kč
1.200,- Kč

… dětem do 15-ti let je poskytována 50 % sleva

8.) Cena povolenky pro členy ČRS, z.s., MO Mn. Hradiště na RMV č. 411 112 " VESELÁ ":
18

dospělí
16-18, stud., ZTP/P, nad 65
děti do 15-ti

1.500,- Kč
1.150,650,-

měsíční
týdenní
jednodenní

550,- Kč
300,- Kč
150,- Kč

… sleva z povolenky k lovu členům MO Mn. Hradiště je jednorázová. Člen nad 65 let si může uplatnit slevu z povolenky
k lovu pouze v případě, že je v MO nepřetržitě organizován minimálně poslední tři roky (včetně).

9.) Cena povolenky pro nečleny ČRS, z.s., MO Mn. Hradiště na RMV č. 411 112 " VESELÁ ":
(Vlastníci platných rybářských lístků, kteří mají splněnou brigádní povinnost a zaplacenou členskou známku na daný rok ve své MO.)

18

celoroční
3 měsíční
měsíční
čtrnáctidenní

2.800,- Kč
2.240,1.680,1.250,-

týdenní
víkendová (Pá, So, Ne)
jednodenní

800,- Kč
600,280,-

… děti do 15-ti let mají slevu 50% s podmínkou … Lov povolen pouze na 1 prut. Bude vyznačeno v povolence na RMV Veselá č. 18.

www.rybarimh.cz, info@rybarimh.cz

facebook: ČRS MO Mn. Hradiště
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10.) Cena povolenky pro držitele platných rybářských lístků na RMV č. 411 112 " VESELÁ "
18

celoroční
3 měsíční
měsíční
čtrnáctidenní

5.000,- Kč
4.000,2.100,1.600,-

týdenní
jednodenní

1.200,- Kč
350,-

… děti do 15-ti let mají slevu 50% s podmínkou … Lov povolen pouze na 1 prut. Bude vyznačeno v povolence na RMV Veselá č. 18.

11.) Sumarizace povolenek k lovu:
Sesumarizovanou povolenku k lovu odevzdávat vždy do 15.1. nového roku. Nesprávně vyplněný sumář úlovků =
pokuta 100,- Kč (z poplatku vyjmuty děti do 15-ti let) Neodevzdání povolenky ve stanoveném termínu, závažné
chyby = pokuta 500,- Kč. (doporučeno nové proškolení)

12.) Výdej povolenek k lovu:
… v kanceláři ČRS, z.s., MO Mn. Hradiště, Sokolovská 1464 ( naproti sportovní hale BIOS)
… úřední hodiny: leden – březen
úterý / pátek
15:00 – 18:00 hodin
duben – květen
úterý
15:00 – 18:00 hodin
… úkony v mimo úřední dny je možné provést po předchozí telefonické domluvě … (paní Olga Zikánová, Kaplířova 690,
295 01 Mnichovo Hradiště – tel. 734 532 387). Poplatek za úkon v mimo úřední dny činí 50,- Kč.
… hostovskou povolenku na RMV Veselá 411 112 pro nečleny MO Mn. Hradiště je možné zakoupit v pracovní době (po-so)
ve stavebninách NOHYNEK & NOHYNEK, s.r.o., Tylova 521, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel. 602 353 601. Poplatek za
vystavení povolenky činí 50,- Kč.
… veškeré platby (zápisné, čl. příspěvek, povolenky, brigády, …) budou prováděny hotovostní platbou v kanceláři
MO = manipulační poplatek 10,- Kč.

13.) Termín členské výroční schůze:

23.03. 2019
… obecní sál v Klášteře Hradišti nad Jizerou (vedle restaurace Kristýnka)

od 8.30 hodin

14.) Termíny výborových schůzí 2019:
8. ledna, 12. února, 12. března, 9. dubna, 14. května, 11. června, 10. září, 8. října, 12. listopadu, 10. prosince
…v měsících červenec a srpen výborová schůze není.

15.) Brigády - lokality, termíny:
… počet hodin 10, sazba za neodpracovanou hodinu 150,- Kč, věková hranice brig. povinnosti je 65 let včetně
… možno splnit dodávkou krmiva pro ryby, nebo darem do kulturní akce v hodnotě ceny brig. hodin = 1.500,- Kč
RZ Mukařov, Arnoštice: dle tel. domluvy (př. Hýbner – tel. 777 018 556)
Hoření, Přestavlky: 06.04., 25.05., 08.06., 22.06., 27.07., 17.08., 14.09. (př. Šťastný – tel. 724 167 353)
RMV Veselá: 30.03., 06.04., 13.04., 18.05., 25.05., 08.06. 22.06. (př. Běhounek – tel. 776 197 841)
… sraz brigádníků vždy na dané lokalitě v 7.00 hodin, holinky, lopatu, hrábě a pilku … s sebou. Individuální
brigádu je možno odpracovat během celého roku dle zájmu člena, práci zadává pouze hospodář MO př.
Hýbner. V případě špatného počasí (trvalé deště) bude brigáda na Přestavlkách z důvodu podmáčené cesty
zrušena.

16.) Kulturní akce (pouze informativní termíny):
… rybářský ples – Klášter Hr. nad Jizerou
… RZ na RMV Veselá

23.03.2019
04.05.2019

17.) Sledujte aktuální informace na webu a facebooku:
… web/ www.rybarimh.cz
… facebook/ ČRS MO Mn. Hradiště

V Mnichově Hradišti
Dne 31.12.2018

www.rybarimh.cz, info@rybarimh.cz

Výbor ČRS, z.s., MO Mnichovo Hradiště

facebook: ČRS MO Mn. Hradiště

