Informace pro členy Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Malá
Skála pro rok 2022
Výbor ČRS, z.s., MO Malá Skála., přeje členům naší organizace vše nejlepší, hodně zdraví a rybářských
úspěchů v roce 2022
1. Pozvánka na členskou schůzi ČRS,z.s., MO Malá Skála, která se koná dne 5.3.2022 od 16.00 hod. v Hotelu
Jizera na Malé Skále
Návrh programu schůze:
1. Prezentace 2. Zahájení 3. Program jednání 4. Schválení programu jednání 5. Volba mandátové, návrhové a volební
komise 6. Kontrola usnesení r. 2021 7. Zpráva o činnosti organizace včetně zprávy hospodáře za r. 2021 8. Zpráva
dozorčí komise za r. 2021 9. Školení členů z rybářského řádu a jeho změn v r. 2022 a zpráva ved. ryb. stráže za r.
2021 10. Zpráva o brigádách za rok 2021, brigádní úkoly a plán činnosti organizace na r. 2022
11. Zpráva
mandátové komise 12. Projednání a schválení účetní závěrky za r. 2021 13. Projednání a schválení rozpočtu na r.
2022 14. Volby do výboru a DK a delegátů na konference SÚS a sněm ČRS na volební období 2022-2026 15.
Diskuze 16. Usnesení ČS, 17. Závěr
POZOR: Na členské schůzi bude prodej povolenek a členských známek od 14.00 do 15.45 hod. Využijte této
možnosti, vemte s sebou drobné na jednotlivé platby, členskou legitimaci a platný rybářský lístek. Dále bude
prodej startovného na rybářské závody.
2. Internetové stránky MO ČRS Malá Skála:
ČRS, z.s., MO Malá Skála zavedla pro lepší informovanost našich členů a ostatní rybářské veřejnosti
internetové stránky naši MO, kde zjistíte informace o naši MO, brigádní činnosti, vysazování ryb, adresy
funkcionářů, ceny povolenek a další. Internetová adresa je: http://www.rybari-ms.com.
Kdo chce zasílat informace pro členy naší MO elektronicky, zašlete svoji e-mailovou adresu na:
jirka.reiter@seznam.cz
3. Ceny povolenek a členských příspěvků na rok 2022 v Kč
Druh povolenky
mimopstruhová
pstruhová
celosvazová roční členská
2550
2650
celosvazová roční IM (ZTP, ZTP-P po předložení
1450
1500 obj.
průkazu, mládež do 18 let,studující denního studia
do 26 let po předložení potvrzení o studiu)
celosvazová roční děti do 15-ti let
650
700 obj.
severočeská roční dospělí
1600
1600
severočeská roční IM (ZTP,ZTP-P, studující
800
800
denního studia do 26 let po předložení potvrzení o
studiu a mládež do 18 let)
severočeská roční děti do15-ti let
400
400
celosvazová Super roční ČRS + MRS dospělí
3600 obj.
3750 obj.
Poznámka: Ceny povolenek označené symbolem obj. se musí předem u p. Kučery Lukáše na tel. 608 947 891
objednat!
Ceník příspěvkových známek na r. 2022:

dospělí

600,- Kč (500,- Kč přísp. známka + 100 Kč příspěvek
na brigády, schváleno ČS 8.10.21)
mládež do 18 let 200,- Kč
mládež do 15 let 100,- Kč
Kdo v r. 2022 dovrší: 15 let patří do dětí do 15 let, kdo dovrší 16 let patří do mládeže do 18 let, kdo dovrší 18 let patří
do mládeže do 18 let, kdo dovrší 19 let patří do dospělých.
Příspěvkové známky musí být zaplaceny nejpozději do 30.4.2022!!!
V roce 2022 se v ČRS MO Malá Skála budou vydávat povolenky a příspěvkové známky takto (pozor změny):
1. Za hotové v zasedací místnosti obecního úřadu na Malé Skále v 1. patře od 18.30 do 20.30 hod. a to v
těchto termínech: 15.1.2022, 12.2.2022.
2. Na členské schůzi ČRS MO Malá Skála 5.3.2022 od 14.00 do 15.45 hod.
3. Pouze ve vyjímečných případech a po předchozí tel. domluvě u p. Kučery Lukáše, tel. 608 947 891 v
rybářském obchodě v Žel. Brodě. V tomto vyjímečném případě je povinnen každý uhradit poplatek
100,- Kč.
Při koupi povolenek, čl. známek, brigád, startovného na rybářské závody musí mít člen vždy s sebou drobné
na každou platbu zvlášť, členskou legitimaci a platný rybářský lístek. Bez těchto platných dokladů nebudou
povolenky a čl. známky vydány.
Povolenky, čl. známky, závody a brigády musí člen platit pouze za hotové ve výše uvedených termínech.
4. Vracení povolenek za r. 2021 a v dalších letech v ČRS MO Malá Skála:
Dle rybářského řádu musí být povolenka vrácena vždy do 15 dnů po skončení její platnosti a to té MO ČRS,
která ji vydala. Na každé ČS již několik let upozorňujeme členy na nedodržení těchto termínů a na nesprávné,
nedostatečné vyplňování statistik. Jelikož se situace nezměnila, jsme nuceni přistoupit k těmto opatřením:
a) Kdo nevrátí povolenku v předepsaném termínu a vrátí ji do 30 dnů po tomto termínu, odpracuje navíc 5
hodin (nebo tyto hodiny uhradí) a to před výdejem povolenky nové

b) Kdo vrátí povolenku v termínu delším jak 30 dnů od termínu určeného R.Ř nedostane povolenku na další
rok
c) Kdo vrátí včas povolenku nevyplněnou, částečně nebo špatně vyplněnou, vyplníme ji za Vás, ale
odpracujete 2-5 hodin dle rozsahu chyb (nebo tyto hodiny uhradíte)
d) Kdo vrátí pozdě – do 30dnů po předepsaném povolenku nevyplněnou nebo částečně nebo špatně
vyplněnou, odpracuje 10 hodin brigád navíc (nebo tyto hodiny uhradí)
Povolenky v r. 2022 a v letech dalších můžete v naší MO vrátit takto:
a) Poštou pouze doporučeně na adresu: Rybářské potřeby, Masarykova 405, 468 22 Železný Brod
b) Osobně v rybářských potřebách u p. Kučery v Žel. Brodě na adrese: Masarykova 405 nebo dát do poštovní
schránky umístěné na dveřích do rybářských potřeb.
5. Pozvánka na rybářské závody na rybníku Kulaťák
Dne 23.4.2022 se konají rybářské závody pro dospělé. Začátek závodu pro dospělé od 7.00 hod.
Prezentace účastníků je od 6.00 hod. , startovné 300 Kč (v ceně je klobása nebo guláš zdarma)
Dne 24.4.2022 se konají rybářské závody dětí do 15 let. Začátek závodu od 9.00 hod. Prezentace účastníků
od 8.00 hod., startovné 100 Kč (každé dítě dostane zdarma klobásu a limo)
Kdo v roce 2022 dovrší 15 let patří do kategorie dětí do 15 let, kdo dovrší v roce 2022 16 let patří do
kategorie dospělí. Hodnotné ceny pro účastníky obou závodů!!! Občerstvení zajištěno po oba závody!!!
Srdečně zveme všechny naše členy!!! Zúčastnit se mohou též členové jiných organizací a nečlenové ČRS!!!
Žádáme naše členy o včasné zaplacení startovného a tím rezervaci svého závodního místa.
Počet závodních míst je z důvodu omezeného prostoru na rybníku Kulaťák stanoven na 100 míst.
6. Rybářské brigády
Splnění brigádnické povinnosti je závazné pro každého člena naší MO. Každý člen má za povinnost se dostavit
na brigádu, na kterou byl pozván. V případě, že se z vážných důvodů nemůže brigády zúčastnit, je jeho
povinností se předem omluvit u vedoucího akce, na kterou byl pozván a domluvit s ním náhradní termín. Pokud
toto neučiní, bude to posuzováno jako nesplnění brigádnické povinnosti. Adresa a telefon vedoucího akce bude
uveden na každé pozvánce. Brigády na chovných potocích musí být splněny vždy do těchto termínů:
jarní brigády do 15.5., podzimní brigády do 15.9. Na podzim musí být vždy vysekané břehy.
Povinností každého brigádníka je vzít si vždy na brigádu holínky nebo broďáky a pracovní oblečení!!!
Žádáme tímto členy naší MO, aby dodržovali výše uvedené pokyny a byli tak nápomocni vedoucím jednotlivých
akcí. Pokud někdo neobdrží pozvánku na brigádu, je jeho povinností se u vedoucího akce, na kterou je přidělen
přihlásit a po dohodě s ním brigády odpracovat. Dle usnesení členské schůze ČRS MO Malá Skála ze dne 8.10.21
je nepeněžní příspěvek členů starších 16 let až 70 let věku 8 hodin ročně nebo finanční náhrada 1200 Kč (150
Kč/hod.). Příspěvek členů starších 70 let 4 hod. ročně nebo finanční náhrada 600 Kč tj. (150 Kč/ hod.). Za
neodpracovanou brigádnickou hodinu, která nebyla omluvena, je finanční náhrada 250 Kč. Od tohoto příspěvku
jsou
osvobozeny všechny ženy a všichni členové mladší 16 let. V případě, že člen brigády neodpracuje nebo
nezaplatí, nebude mu vydána povolenka k rybolovu. Při opakovaném neplnění těchto povinností bude podán
návrh na jeho vyloučení z naší MO pro neplnění základních členských povinností. Brigádníci zařazení na potoky
odpracují 8 hod. na svých úsecích potoků (4 hod. na jaře, 4 hod. na podzim). Brigádníci zařazení do slovovací
čety odpracují 8 hod. na podzimních slovech potoků, musí se dostavit vždy na dva slovy potoků. Podrobné
informace o brigádách obdržíte na členské schůzi 5.3.2022 nebo jste povinen kontaktovat vedoucího své brigádní
skupiny na níže uvedeném tel. čísle.
Ty jsi své brigádní povinnosti splnil v r. 2021 takto:
a) splněno beze zbytku - úhrada 0 Kč
b) platící - jsi povinen uhradit 1200 Kč (16-70 let), 600 Kč (nad 70 let)
c) nesplněno, omluven……….hod.- jsi povinen uhradit ……Kč,
d) nesplněno, neomluven………hod.- jsi povinen uhradit…………..Kč
Jsi zařazen do brigádní skupiny č.
Pro upřesnění uvádíme seznam brigádnických skupin a telefony na jejich vedoucí:
Brigádní skupina číslo a název
Vedoucí, telefon
1 slovovací skupina
Kučera L. 608 947 891
2 Labský potok
Dostál J. 608 270 376
3 Zelečský potok
Perlinger Jiří 604 677 913 , Tokan K. 739 594 247
4 Huntířovský potok
Mařík Petr 732 317 416
5 Veselský potok
Kučera L. 608 947 891
6 údržba, administrativa (řezání mot. pilou,sekání trávy, rozhodčí závody, lehká práce - invalidé:
hrabání listí a úklid u rybníků, psaní obálek, vysazování ryb a další) Kučera L. 608 947 891
7 platící - všichni zařazení v této skupině jsou povini brigády uhradit nejpozději do 28.2.2022
8 plně osvobození od brigád - ženy, invalidé- kteří nemohou vykonávat žádnou práci (musí být předem schváleno
výborem ČRS MO Malá Skála)
Informace o plnění své brigádní povinnosti a o brigádních akcích možno získat u ved. brigád naší MO Jiřího
Reitera na tel. 778 080 860, e-mail: jirka.reiter@seznam.cz
7. Zajištění rybářských závodů
Při příležitosti konání rybářských závodů dne 23.4. a 24.4.2022 na rybníku Kulaťák, vytiskne naše MO plakáty, na
kterých bude místo pro zveřejnění reklam. Výbor MO ČRS Malá Skála tímto žádá všechny naše členy podnikatele,
nebo ty, kteří mohou zajistit objednávku reklamy firmy u které pracují, aby pomohli naší MO s tím, že tuto reklamu
zajistí. Takto získané peněžní prostředky budou použity na činnost naši MO a další. Kromě peněžních prostředků

mohou být též věnovány výrobky, které budou sloužit jako ceny pro závodníky. Dotazy a upřesnění k této akci
budou zodpovězeny na členské schůzi nebo při prodeji povolenek. Za pomoc předem děkujeme.

