INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK – pro rok 2018 (určeno pouze pro potřebu členů)
pro členy 52. místní organizace ČRS z. s. MO Praha 5 – Radlice
Kancelář je součástí prodejního prostoru našich Rybářských potřeb „Zlatá rybka“ v ulici NÁDRAŽNÍ 19, Praha 5 – Smíchov 200 metrů od křižovatky ZLATÝ ANDĚL směrem k autobus. nádraží na KNÍŽECÍ. My jsme po pravé straně ve dvoře domu (v
průčelí domu jsou prodejny bot „TAMARIS“ a „RIEKER“) – ve dvoře je to až vzadu vlevo v prvním patře budovy C. Příjezd
METRO – východ ke ZL. Andělu - při výstupu do ulice se dáte doprava. Auta je možno zaparkovat v „TESCO – Zlatý Anděl“ –
3 hodiny zdarma anebo v placených zónách.!!

Ve vlastním zájmu si pozorně přečtěte následující informace – ať nemáte zbytečný
problém - je sice pravdou, že informace se vcelku opakují, ale je dobré mít znovu upřesněno co a jak při zařizování náležitostí
okolo čl. povinností...

a) Úřední hodiny v kanceláři – prosinec a dále celoročně pondělí až pátek:
Začátek prodeje povolenek a čl. povinností - prosinec 2017a to od 11. 12. do 22. 12. – otevřeno 9:30 – 13:30 a 14:0018:00
Rok 2018 - od 2. ledna včetně února = otevřeno 9:30 – 13:30 a 14:00- 18:00
Zbytek roku 2018 (březen – listopad) = otevřeno 10:00 – 13:30 a 14:00- 17:30
!!! Před návštěvou v letních měsících se napřed ubezpečte, jestli je otevřeno – dovolená!!! Polední přestávka celoročně vždy
13:30-14:00!!
b) Otevírací doba v prodejně:Po – Pá: 9:30 – 18:00. (Prosinec DO 22. 12. 2017 (včetně). Polední přestávka vždy
13:30-14:00.
Podmínky prodeje rybářských potřeb pro naše členy: Všichni naši členové mají v prodejně SLEVU 20% na
veškeré zboží včetně toho, které si případně objednají. Gumy RELAX si vozíme přímo a máme nejnižší ceny
v ČR!!!
Sleva se poskytuje po předložení čl. legitimace a nějaké podobenky.
1.

Telefon: Kancelář - tel. 739 104 902; Zdeněk Hůla - předseda; Hilda Gmuzdková - jednatel;
Prodejna - tel. 739 104 902 Hilda Gmuzdková; Jiří Horký 603 583 014
Naše WWW stránky:

www.rybariradlice.cz- potřebujeme přispěvatele!!!

Adresa kanceláře

Český rybářský svaz, z. s.
MO P5 - Radlice, kancelář
Nádražní 19
150 00 Praha 5- Smíchov

E-mail pro členy:

Adresa prodejny

moradlice@volny.cz

Rybářské potřeby „Zlatá rybka“
Nádražní 19
150 00 Praha 5 - Smíchov

Pouze výše uvedenou adresu kanceláře v takovémto přesném znění je třeba používat při písemném styku s naší MO!

!!! PROSÍME o pozornost !!!
Jako už přestárlý výbor chceme v roce 2019 skončit a odejít si užívat důchod. Ale nemáme nástupce – nikdo stále
nemá zájem vést dále naší MO. Takže potřebujeme doplnit výbor alespoň pěti spolehlivými členy (nejlépe v
důchodu) a DK (3 os.), kteří by mohli a chtěli a měli čas vést dále naší organizaci! A hlavně – POTŘEBUJEME
člověka na funkce jednatele a prodavače do prodejny (15 600,- čistého). Zájemce prosíme o kontakt. Dotazy J. Horký
– t. 603 583 014
ČLENSKÁ schůze v roce 2018 je VOLEBNÍ a je naplánována na 10. dubna
Vaši účast či neúčast na této čl. schůzi jako vždy nahlaste prosím v kanceláři třeba nejlépe odevzdáním „Soupisu
požadovaného a účasti na čl. schůzi“ (viz tabulka na konci oběžníku) a to pro zajištění dostatečně velké místnosti a
natištění hlasovacích lístků.
2. Ceny poplatků a ročních povolenek pro r. 2018 - prodej začíná v prosinci 11. - 22. 12. a poté od 2. 1. 2018 viz nahoře
„úřední hodiny“.

!!! PŘI NÁKUPU MĚJTE PŘIPRAVEN PŘESNÝ OBNOS, NEROZMĚŇUJEME!!!
!!!POZOR!!! Pokud vám při placení cenin a povinností nebude vystaven platební doklad - nic neplaťte – máte to zadarmo!!! Doklad
uschovejte!
!!! NOVÉ – možnost PLATBY KARTOU v kanceláři při plnění povinností a v prodejně při nákupu!!!
!!! BOHUŽEL rozhodnutím Sněmu ČRS je cena ČLENSKÉ ZNÁMKY pro dospělé ZVÝŠENA na 500 Kč!!!
Od 1. 1. 2018 končí dohoda našeho ÚS se Středočeským ÚS o vzájemném uznávání platnosti územních povolenek.
!!! Takže v pražské povolence 2018 už nebudou revíry středočeského ÚS a naopak!!!
Dospělí - 19 let a výše
Členská známka:
!!!! 500,- !!!!
Brigády - 10 hod. nebo:
300,„DŮLEŽITÉ“)
Zápisné pro nové členy
300,Snížené zápisné pro naše bývalé členy (max. 3. měsíce)

ml. 16 - 18 let
200,300,-

děti do 15 let (do konce roku, v němž dosáhne 15-ti let)
100,nic - včetně žen a důchodců (přečtěte si bod č. 6 -

200,200,-

100,- - jednorázově pro zájemce o vstup do ČRS

Manip. popl.
10,- - platí se za každý jakýkoliv zásah do evidenčního listu člena v počítači - platba čl. povin., povolenky,
atd.
Členská legitimace
10,- - nový a přestupující člen, duplikát…
„Poštovné“– 70,- - tzv. poštovné pokrývá práci a náklady spojené se žádostí o zpětné zaslání požadovaných dokumentů a platí je každý
žadatel zvlášť!
Povolenky:
dosp.
ml. 16 - 18 let + ZTP
děti do 15 let
ÚS MP - krajská Praha
1100,500,300,ÚS P
- krajská Praha
1100,500,300,CS MP - celosvazová
2100,1400,700,CS P
- celosvazová
2150,1450,750,-Ve pstruhových CS a CR nejsou Jižní
Čechy!
CR MP - celorepubliková ČRS+MRS
3150,Vysvětlivky: MP - mimopstruhová;
P -pstruhová
CR P
- celorepubliková ČRS+MRS
3250,CS - Čechy a sev. Morava; CR – CS+jižní Morava
Pro naše dospělé členy prodáváme také roční povolenky - Středočeské mimopstruhové (1200,-) a Jihočeské pstruhové (1600,-) a
mimopstruhové (1500,-)
3. Každý člen, aby mu mohla být vydána povolenka na r. 2018, musí mít včas splněny členské povinnosti a včas vrácenou povolenku. Tedy
nejpozději do konce dubna 2018 musí mít splněny členské povinnosti = zaplacenou členskou známku a odpracované nebo zaplacené brigády
- je nutno zaplatit najednou. Povolenku si může zakoupit spolu s povinnostmi či poté kdykoliv během roku. Pokud není členská známka
zaplacena do konce dubna, je člen podle Stanov vyškrtnut z ČRS - pokud se chce stát u nás opět členem ČRS, musí zaplatit nové (snížené)
zápisné. Brigády je možno odpracovat na akcích naší MO. Pokud člen uplatňuje úlevy (Starob. důchodci a ZTP), musí při plnění svých
členských povinností na rok 2018 předložit kopii dokladu, který jej opravňuje k čerpání úlevy – průkaz ZTP, ústřižek složenky st.
důchodu (platí pro nové žadatele), apod. Bez tohoto dokladu bude člen brán jako řádně platící (dospělý) se všemi svými povinnostmi !!!
Povolenka MP a P musí být odevzdána do 15-ti dnů po skončení její platnosti tomu, kdo ji vydal - tzn. u nás zakoupené povolenky nám
odevzdejte včetně přesně vyplněného sumáře úlovků do 15. 1. 2018. Kupón povolenky je nalepen na tiskopise, jehož jedna strana slouží jako
přehled docházek a úlovků – zde se zapisuje průběžně každá docházka a úlovek. Strana druhá je "Sumář úlovků" – do něj se zapisuje po skončení
platnosti povolenky celkový úlovek jednotlivých druhů ryb v jednotlivých revírech!!!
Povolenku (sumář) můžete odevzdat osobně, nebo zaslat při vyřizování „papírů“, nebo i samostatně nejlépe doporučeně poštou – zde přiložte
korespondenční lístek se svou adresou na zpětné potvrzení tohoto odevzdání - tímto potvrzením o splnění této povinnosti se u nás při koupi
povolenky prokážete!!! Jinde koupenou povolenku včas odevzdejte proti razítku či potvrzení u výdejce této povolenky.
POZOR - nepřijímáme neúplně či špatně vyplněné Sumáře úlovků, ale vracíme je k doplnění!!! To znamená, že pokud chcete dodržet termín
15. ledna, ve vlastním zájmu vyplňte Sumář úlovků bezchybně a úplně. Ti, kteří lovili v revírech kraje Praha - platí pro krajské i CS povolenky
- musí vyplnit i poslední kolonku, tedy celkový počet vycházek na ten který jednotlivý sumarizovaný pražský revír.
4. ZASÍLÁNÍ POŠTOU– dodržujte ve vlastním zájmu níže uvedené instrukce – zkrátíte tak dobu vyhotovení a ušetříte.
Členy, kteří chtějí výdej povolenek a zaplacení členské povinnosti uskutečnit poštou žádáme, aby dodrželi následující instrukce: Na poště
zakoupí obálku tzv. CENNÉ PSANÍ, ve kterém pošlou na adresu kanceláře naší MO členskou legitimaci (do ní bude vylepena čl. známka a
zapsáno splnění čl. povinností - brigády), pokud mají povolenku od nás, tak přesně vyplněný Sumář úlovků (povolenka 2017) nebo potvrzení o
jeho včasném vrácení výdejci a případně kopii dokladu pro přiznání úlev (ZTP…) - pokud budou chtít i povolenku, tak přiloží platný rybářský
lístek. Dále je nutno přiložit vyplněnou tabulku „Soupis požadovaného“ (viz druhá strana) a příslušný obnos – celkovou sumu si odvodíte
z položek v bodu č.2. Zpětné zaslání bude uskutečněno opět cenným psaním. Respektujte tuto formu – na dobírku nezasíláme! Pokud nám zašlete
doklady např. doporučeným dopisem či jen část nutných dokladů a podkladů, nebude požadované vyhotoveno a vše obratem vrátíme zpět na
náklady dotyčného. Též peníze zaslané složenkou nevyzvedáváme – v minulých letech nám podobné postupy velice komplikovaly a zdržovaly
naší práci. Pokud si nejste s něčím jisti, tak se raději s námi telefonicky poraďte.
Pokud někdo bude chtít vystavit PŘEVODKU (podmínkou je, že má splněny všechny povinnosti k naší MO), musí buď osobně přinést
podepsanou žádost o vystavení převodky a členskou legitimaci, kam bude proveden záznam o vynětí z evidence, nebo možno též poštou - viz
pravidla pro zasílání poštou.
5.Příjem nových členů do naší MO - pro všechny platí v naší prodejně R.P. na vše 20% SLEVA! Zájemce s platným rybářským lístkem
přijímáme ihned. Jinak provádíme úkony dané MZ a vydáváme „Osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku“. Pokud máte ve svém okolí
zájemce o rybaření či zájemce o přestup do naší MO, rádi je mezi sebou uvítáme tak jako Vás. Postup při příjmu je stejný – přihláška a test je
k dostání v kanceláři – na internetové adrese se dozvíte i bližší podrobnosti i pro přestup. Přestupující z jiných MO jsou vzati do stavu ihned,
tedy bez toho, že by vyplňovali test. (viz Stanovy).

ZKOUŠKY na první RYBÁŘSKÝ LÍSTEK se konají v naší kanceláři každý den vždy od 14:00 – 17:30. Zájemce o zkoušky se musí
minimálně jeden den předem přihlásit buď osobně, nebo telefonicky.
6. !!! DŮLEŽITÉ !!! Pokud náš řádný člen k nám přivede nerybáře jako našeho nového řádného člena (člen bez úlev), dostane doklad
na pět hodin „brigád“ – lze použít při plnění členských povinností na tento či příští rok (také stačí, když nový člen nahlásí celé jméno a
datum narození doporučujícího - doklad zašleme či jej dáme novému členovi k doručení). Když člen přivede řádného člena přestupujícího,
brigády započítáme na příští rok. Hodiny lze sčítat i darovat v rámci MO. Další možnosti odpracování viz bod 8.
7.DŮLEŽITÉ: Pokud budete mít problém s Rybářskou stráží a myslíte, že máte pravdu Vy, tak volejte 603583014 - J. Horký a zkusíme to na
místě vyřešit. Nezapomeňte - Rybářská stráž musí přijít slušně, s viditelně zavěšeným odznakem RS, pozdravit a na požádání se prokázat legitimací
RS a teprve poté může kontrolovat - viz Rybářský řád. V případě zjištěného přestupku byste měli ve vlastním zájmu před podpisem „hlášenky“
do ní zapsat svou verzi či protest !!! Pokud po vydání povolenky v průběhu roku vyprší platnost Rybářského lístku, je nutno jej včas prodloužit
– lze i na dobu neurčitou, neb bez platného RL nelze provádět rybolov. Pokud v průběhu roku popíšete všechny kolonky v Přehledu o úlovcích,
zažádejte si o vystavení dalšího Přehledu – služba zdarma.
8.Hledáme zájemce: O práci s dětmi – školení – kroužek . Ti, kteří by se chtěli zapojit do našich aktivit – pořádání závodů, školení apod., zájemce
o vstup do Rybářské stráže. A hlavně ty zájemce do našeho výboru či na pomoc v prodejně a kanceláři.
9.Je v jednání s MZe – požadavek na rozšíření denní doby lovu na MP revírech (letní čas duben-září 4:00 – 24:00, zimní čas říjen-březen 5:00 –
24:00).

V roce 2018 Vám přejeme, tak jako každý rok, alespoň hodně zdraví a mnoho pěkných chvil strávených při rybaření.
V Praze 1. 12. 2017

S pozdravem „Petrův zdar“

Zdeněk Hůla, předseda v. r.
Hilda Gmuzdková, jednatelka v.
r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUPIS POŽADOVANÉHO a ÚČAST NA ČLENSKÉ SCHŮZI
Jméno a příjmení: ….............................................................................. datum narození: .............................................. číslo čl. legitimace
.........................

Přikládám platný rybářský lístek, členskou legitimaci a níže uvedenou, mnou vypočítanou částku. Dále povolenku (potvrzení o
vrácení povolenky) a kopie dokladů k uplatnění úlev (nehodící se škrtněte).
Dále požaduji:

Podpis: ............................... dne …..………
Volební členská schůze v příštím roce je naplánována na 10.4.2018 v 17:00 hodin. Tak jako vždy velikost sálu zajistíme až podle Vašeho
zájmu a tedy počtu účastníků a dáme vám včas vědět místo konání. Na telefon či adresu či E-mail.
Zájemce proto prosíme – svoji účast nahlaste v kanceláři MO nebo na E-mail nebo zašlete tuto přihlášku.

ČLENSKÉ SCHŮZE dne 10. dubna 2018 se zúčastním (zvolené zakroužkovat) –
NE

Členská známka
„Brigády“
Povolenka

Dospělí – dorost – děti
500,- 200,- 100,300,- dospělí, dorost

Kč
Kč

Dospělí - dorost, ZTP - děti
Kč

ÚSMP ÚSP CSMP CSP CRMP CRP StřčMP JčMP JčP

Manipulační poplatek
„Poštovné“
Zápisné
Snížené zápisné

CS MP - CS
P - CR
- CR P
!!! Platí
seMP
vždy!!!

10

70,Dospělí - dorost - děti
300,200,- 100,200,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Nová členská legitimace

10,-

Kč

Převodka

Osobně zdarma, při zaslání poštovné

Kč

CELKEM

Součet všech objednaných položek
včetně manipul. poplatku

Kč

ANO

