
       M  O      Č  R  S      H  o  ř  o  v  i  c  e 

Prodej členských známek a povolenek k rybolovu na rok 2019 

 

Na základě stanov ČRS je povinností členů uhradit členský příspěvek 

(známku) nejpozději  do konce dubna běžného roku. V případě pozdní 

úhrady (od 1.5.2019)  zaniká členství v ČRS a při  zakoupení známky 

bude vybírán příspěvek 500,- Kč, jako u nového člena (odsouhlaseno 

konferencí MO ČRS). 

Prodej členských známek a povolenek k rybolovu na rok 2019 bude 

probíhat následujícím způsobem: 

--   v klubovně MO ČRS Hořovice – ul. Anýžova 486 Hořovice – 1.patro 

      (známky, povolenky, BH) 

  - prosinec 2018  -             středa  19.12.2018  od 17.oo do 18.oo hod.                                                                                                            

  - leden  2019      -             středa  2. 1. 2019  od 17,oo do 18,oo hod.  

                                           středa  9. 1. 2019  od 17,oo do 18,oo hod. 

                                           středa  16. 1. 2019  od 17,oo do 18,oo hod. 

                                           středa  23. 1. 2019  od 17,oo do 18,oo hod. 

                                           středa  30. 1. 2019  od 17,oo do 18,oo hod. 

  - únor - duben 2019   -     středa   6. 2.2019   od 17,oo do 18,oo hod. 

                                           středa   20.2.2019   od 17,oo do 18,oo hod. 

             středa    6. 3.2019   od 17,oo do 18,oo hod. 

                                           středa   20.3.2019   od 17,oo do 18,oo hod. 

                                           středa    3. 4.2019   od 17,oo do 18oo hod. 

                                           středa   17. 4.2019   od 17,oo do 18oo hod. 

                                           středa   24. 4.2019   od 17,oo do 18oo hod. 

- prodej na jednotlivých skupinách do konce dubna 2019 provádí:       

                             Komárov     -  klubovna Červený rybník – 15,oo – 17,oo hod.     

                                                         (9.1./23.1./6.2./20.2./6.3./20.3./3.4./17.4.) 

                                                         J. Šlechta  t.č. 608 518 898  - PZ 

                                                         M. Ernest  t.č.  723 910 932  - povolenky                                                      



                                 Hostomice  -   „Záložna“ Hostomice  -  18,oo – 20,oo hod. 

(čtvrtek – 1x za 14 dní – 3.1./17.1./31.1./14.2./28.2./14.3./28.3./18.4.) 

                                                         M. Schiller  t.č. 606 155 814     – PZ 

                                                         B. Šebek  t.č. 732 733 225         - povolenky 

                                 Lochovice   -   „Záběh“ Lochovice     

                                                         termíny a čas budou upřesněny na vývěsní tabuli 

                                                         V. Chot      t.č. 775 270 879   -  PZ, povolenky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                 Praskolesy  -  „Jitřenka“ Praskolesy   17,oo – 19,oo hod. 

                                                         (každou středu od 2.1. do 27.2.. dále po                              

                                                         telefonické domluvě) 

                                                          P. Trejbal   t.č.  607 629 730 - PZ,povolenky                               

Finanční náhrada za nesplněné čl. povinnosti (brig. hodiny) bude 
vybírána při prodeji čl. známek ve výši 150,- Kč za 1 BH. 
Později (od 1.května) pouze u pokladníka p.Krištufa - t.č.  608 168 700.  
  

Úlovkové lístky: 

!!! Upozorňujeme členy MO ČRS na povinnost odevzdání řádně 

vyplněných úlovkových lístků nejpozději do 15.1.2019. Úlovkové lístky 

musí být vyplněny v souladu s pokyny na úlovkovém lístku. Bez splnění 

této povinnosti, splnění brigádnické povinnosti a úhrady čl. příspěvku 

není možno vydat novou povolenku k rybolovu. 

Ceny členských příspěvků na rok 2019 

Kategorie              Dospělí               Mládež 16-18 let           Žáci 

Cena                      500,- Kč                 200,- Kč                  100,- Kč  

Brigádní povinnost:   10  odpracovaných hodin (dospělí muži do 60-ti let a mládež)    

 -možnost finanční kompenzace neodpracovaných BH – 150,- Kč /hod. 

V případě nesrovnalostí v evidenci odpracovaných BH je třeba toto řešit 

s příslušným brigádním referentem. 

Pokud člen nehodlá v následujícím roce lovit a nechce si pořídit žádný z typů povolenky 

(včetně krátkodobých či hostovacích) postačí pro zachování členství zaplacení členské známky 

a nemusí plnit další členské povinnosti. Tomuto členovi ovšem nemůže být vydána povolenka 



k rybolovu a domovská MO vyznačí tuto skutečnost do jeho členského průkazu v rubrice 

„Záznam o výdeji povolenky“ příslušným rokem a textem: BEZ POVOLENKY. 

 

Ceny povolenek v prodeji MO Hořovice:    

mimopstruhová územní -           celoroční                              -           1400,- Kč 

                                                      mládež, ZTP,senioři nad 70 let   -    1000.- Kč 

                                                      děti do 15 let                               -      500,- Kč 

pstruhová územní                       celoroční                              -           1400,- Kč 

                                                      mládež, ZTP,senioři nad 70 let   -    1000.- Kč 

                                                      děti do 15 let                               -      500,- Kč 

mimopstruhová celosvazová -   celoroční                              -           2200,- Kč 

                                                      mládež, ZTP                                  -    1400.- Kč 

                                                      děti do 15 let                                -      700,- Kč 

pstruhová celosvazová              celoroční                                      -    2300,- Kč 

                                                      mládež, ZTP                                 -    1500.- Kč 

                                                      děti do 15 let                               -      800,- Kč 

mimopstruhová ÚS města Prahy -  celoroční                                -   1100,- Kč 

 

Povolenka Dražovka velká -  roční 650,- Kč !!! pouze pro členy MO ČRS Hořovice !!! 

 

 

 


