
Výbor organizace oznamuje členům: 

1) Veškeré platby na rok 2018 je možné provést nejdříve v lednu 2018 

2) Úhrady členských příspěvků, povolenek, brigádnických hodin, daru ,,pozemky 2000 a 

2002“ a dalších je možné uhradit na rybářské klubovně v těchto termínech: 

 Soboty: 20. ledna, 17. února a 10. března v době od 9 do 12 hodin 

 Čtvrtky:  5. dubna a 3. května v době od 18 do 19 hodin 

3) Pokud budete chtít provést platby mimo výše uvedené termíny, bude Vám připočí-
tán administrativní poplatek 50,- Kč za každou položku (50,- Kč členství a 50,- Kč 

výdej roční povolenky).     

4) Při úhradě členských příspěvků a povolenek je nutné mít s sebou ČLENSKOU LEGI-
TIMACI a STÁTNÍ RYBÁŘSKÝ LÍSTEK!!! Pokud se nebudete moci dostavit v žád-
ném z výše uvedených termínů, můžete platby provést prostřednictvím svého zá-

stupce. 

5) Letošní povolenky s řádně vyplněnými úlovkovými lístky můžete vhodit do poštovní 

schránky před rybářskou klubovnou do 15. ledna 2018.   
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POZVÁNKA:  

v sobotu dne 2. 12. 2017 v 9:30 hod. se uskuteční členská schůze (ČS).  

místo konání: sál lanškrounského zámku (Jiráskovo náměstí v Lanškrouně) 
 

Program: 1) Zahájení a schválení programu ČS 

  2) Volba komisí (návrhové a mandátové) 

  3) Zpráva výboru o činnosti organizace v roce 2017 

  4) Zpráva výboru k hlavním úkolům na rok 2018 

  5) Zpráva výboru o finančním hospodaření v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 

  6) Diskuse 

  7) Usnesení a závěr 

Výbor žádá členy o dochvilnost a maximální účast na jednání! 

 

Český rybářský svaz ,  z.  s . ,  místní  organizace Lanškroun  

  RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ  

Přejeme pevné zdraví, do-

statek životního optimis-
mu a radostné posezení u 
vody. 

Luboš Prchlík 65 let 

Marcela Křížková 65 let 

Jiří Vacek 65 let 

Karel Šilar 65 let 

Miroslav Kozlovský 65 let 

Miloš Mužík 65 let 

František Nosek 70 let 

Milan Berky 70 let 

Jan Tanko 75 let 

Bohuslav Jirásek 75 let 

Ladislav Šembera DA. 75 let 

Jindřich Beran 75 let 

Ladislav Vegrzín 80 let 

Milan Starý 80 let 

Naši jubilanti v roce 2018: 

HLEDÁME HISTORICKÉ A DOBOVÉ FO-
TOGRAFIE Z ČINOSTI NAŠEHO RYBÁŘ-

SKÉHO SPOLKU (výlovy, stavby rybníků a 

klubovny, společenské akce, apod.) 

Pokud takové vlastníte, byli bychom rádi za jejich 

věnování nebo možnost si pořídit fotokopii. 

KONTAKT:  723 008 445, pepa@pepafuchs.cz     

www.crslan.cz 



Brigádnická povinnost pro rok 2018: 

Každý člen (s výjimkou dětí do 15 let) má povinnost odpracovat 12 hodin (ženy 7 hodin).  

Náhradní plnění:  

- 1 hodina = 150,- Kč (12 hodin = 1800,- Kč). Platby se provádějí při úhradě členských příspěvků 

- 1 hodina = min. 50 kg obilí (12 hodin = 600 kg obilí). Nutné předem dohodnout s hospodářem MO 

- 1 hodina = min. 20 kg suchého chleba (12 hodin = 240 kg suchého chleba). Nutné předem dohodnout s hospodářem MO 

Podmínky k získání povolenky pro rok 2018: 

1) splnění základních členských povinností: členský příspěvek, brigádnická povinnost a platný státní rybářský lístek 

2) uhrazený každoroční příspěvek na údržbu ve výši 100,- Kč a uhrazený dar ,,rybníky 2000 a 2002“ v plné výši 

3) Do 15. 1. 2018 odevzdat povolenku a řádně vyplněný úlovkový lístek za rok 2017. Na členské schůzi  dne   2. 12. 

2017 lze odevzdat pstruhové nebo mimopstruhové povolenky s řádně vyplněnými úlovkovými lístky.  

Členské příspěvky pro rok 2018: 

Dospělí - 500,- Kč, dorost (16-18 let) - 200,- Kč a mládež (do 15 let) - 100,- Kč 

Ceny povolenek na rok 2018: 

Revír 451 351 (Krátký a Slunečný rybník ): 

 Dospělý Dorost Děti Host  

Roční 1.700,- Kč 1.100,- Kč 600,- Kč 2.800,- Kč  

Měsíční 800,- Kč 800,- Kč 500,- Kč 1.500,- Kč 

Týdenní 500,- Kč 500,- Kč 400,- Kč 700,- Kč 

Denní 300,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 

Revír pstruhový: 

Roční územní 1.400,- Kč 750,- Kč 450,- Kč  

Roční celosvazová 2.150,- Kč 1.450,- Kč 750,- Kč  

www.crslan.cz 

Všem našim členům a jejich rodinám přejeme radostné prožití svátků vá-

nočních a zdraví a spokojenost v roce 2018. 

Řekněte svému známému, 

kamarádovi, kolegovi nebo 
někomu z rodiny o mož-
nosti stát se rybářem v 

roce 2018. 
 
Stačí jen vyplnit přihlášku a 

vhodit ji do poštovní schránky 
u rybářské klubovny, my už 
dotyčného zkontaktujeme a 

domluvíme vše potřebné. 
 
Přihlášku a více informací na-
leznete na:  

www.crslan.cz 


