
Váženípřátelé rybáři,
dovolte nám, abychom vám všem s blížím se koncem roku popřáli hodně štěstí, osobní
pohody, pracovních úspěchů a hlavně mnoho zážitků od vody včetně bohatých úlovků
do roku příštího. Letošní rok byl rokem v mnoha směrech mimořádným. Koronavirus
zasáhl i do života nás rybářů, ale i přes všechny komplikace s ním spojené jsme většinu
cílů, jež jsme si pro letošní rok vytyčili, splnili.
Bohužel, nepodařilo se nám zorganizovat tradiční rybářské závody, protože v období,
kdy se zpravidla konají, vrcholila první vlna koronavirové epidemie. Všichni
doufáme, že příští rok již bude lepší, a závody budememoci zorganizovat.
I členská schůzeměla letos velmi specifický průběh.Konala se v náhradním termínu až
na podzim a počet zúčastněných byl opravdu "rekordní". Schůze se totiž celkem
zúčastnilo z 518 dospělých členů pouze 30 statečných, což prakticky znamená, že
kromě členů výboru, rybářské stráže a hospodářského odboru přišlo pouze 6 řadových
členů (z toho 2 ženy!!). Doufejme, že i v tomto směru se příští rok vrátíme k normálu,
protože před Českým rybářským svazem stojí řada problémů a stanovisko členské
schůze je k jejich řešení nutné.
Doufáme, že se nám i v příštím roce podaří zvládnout všechny úkoly a problémy, které
před nás klade dnešní mimořádná doba, a zajistíme výkon rybářského práva a
sportovní vyžití pro všechny naše členy.
Klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho rybářských zážitků vám přejí
členové výboru.

Výdej povolenek v roce 2021

www.rybaricl.cz

Máchova 1160,
470 01 Česká Lípa

02.1.2021 8-12 13-15
23.1.2021 8-12 13-15
13.2.2021 8-12 13-15
20.3.2021 8-12 13-15
17.4.2021 8-12 13-15
15.5.2021 8-12
12.6.2021 8-12
Každý mimořádný výdej
mimo uvedené termíny je
na základě usnesení členské
schůze zpoplatněn
částkou 200,- Kč.

Další upřesnění najdete
na našich
webových stránkách:

a ve vývěsní skříni na
rybářském domě

Školení a zkoušky nových
uchazečů o rybářský
lístek v roce 2021

Školení neděle 7.2.2021
od 9 hod v rybářském domě.
Zkoušky neděle 21.2.2021
od 9 hod v rybářském domě.
Cena za školení, vykonaní
zkoušky a vydání potvrzení
o vykonané zkoušce je 500,-Kč.
V případě, že se uchazeč stane
členem ČRS MO Česká Lípa,
zaplacená částka se uznává
jako zápisné.

RYBÁØ 2020
Zpravodaj ČRS MO Česká Lípa

Ze zpráv hospodaře MO
v roce 2020:

Druh: Kusů: Kg/cm:

Naše organizace
vysadila do sportovních
revírů tyto ryby:

Kapr 3 7402 9493
Štika r. 12000 3 cm
Štika 160 80
Candát 3400 12 cm
Kapr 485 1210
Lín 1571 535
Bílá ryba 9500 950
Úhoř 4500 18

7402
12000
160
3400
485
1571
9500
4500

9493
3cm
80
12cm
1210
535
950
18
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Vážení kolegové,
dovolte nám oznámit, že vám můžeme díky užší spolupráci s rybářskými potřebami
Tropic Fishing Liberec nabídnout benefit v podobě slevy na nákup rybářského
vybavení na eshopu www.tropicfishing.cz , případně i v kamenné prodejně Tropic
Fishing v Liberci.Jedná se o slevu na zakoupené zboží v celkové výši 12%.
Z toho jsou 3% za registraci a dalších 9% po využití unikátního identifikačního
kuponu vytvořeného pouze pro členy ČRS MO Česká Lípa. Tento kupon dostane
každý člen při placení členských příspěvků, či výdeji povolenky.
Kupon je vázán na jméno konkrétního člena naší MO, proto je v zájmu nás všech
ho dále nešířit. Pokud by nastala situace, že by byl kupón zneužit a šířil by se dále
mimo členy naší organizace, bude tento benefit ukončen, což by byla rozhodně
velká škoda pro nás všechny. Proto vás prosíme, kupon dále nešiřme a využívejme
jej pouze při přihlášení pod svým profilem na jméno shodné s registrací člena v naší
MO.Slevu v uvedené výši lze uplatnit i při nákupu na kamenné prodejně Tropic
Fishing v Liberci ( ul. Milady Horákové 11/76 ), k tomu je ale nutné vždy předložit
platnou členskou legitimaci vydanou naší MO se zaplacenými příspěvky na daný
rok.Věříme, že vám nový benefit udělá radost a že si díky němu budete moci dopřát
nové a lepší rybářské vybavení, které vám nejen zpříjemní čas u vody strávený, ale
také dopomůže k mnoha vysněným úlovkům.



Vrácení úlovkových lístků
Připomínáme, že nejzazší termín pro
vrácení úlovkových lístků je
patnáct dní po skončení
platnosti příslušné povolenky.

U pstruhové povolenky je nejzazší
termín pro vrácení úlovkového lístku
15. 12. 2020.
U mimopstruhové povolenky je
nejzazší termín pro vrácení
úlovkového lístku 15. 1. 2021.
Nezapomeňte na vyplnění sumáře
úlovků a docházek
(oddíl II povolenky k lovu ryb).
Vzor správně vyplněného sumáře
úlovků a docházek najdete
v rybářském řádu, na konci soupisu
revírů na straně 86.

V souladu s usnesením členské
schůze ze dne 18.3.2018
upozorňujeme, že v případě
nesprávného vyplnění, či nevyplnění
sumáře vrácené povolenky,
bude postupováno jako
v případě nevrácení úlovkového
lístku, tj. toto jednání bude
považováno za nesplnění
členských povinností a takovému
členovi nebude v dalším
roce vydána povolenka.

Ceník členských známek na rok 2021

  
  
  
  
 

Druh známky:
členská - dospělí + příspěvek na závody *
mládež 15 - 18 let
žáci do 15 let

cena v Kč

520
200
100

*příspěvek na závody 20,- Kč. Usnesení výroční členské schůze 29.3.1998

Ceník povolenky na rok 2021

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Povolenky:
Severočeské územní

mimopstruhové pstruhové

Roční členská
Roční - IM**
Měsíční
Čtrnáctidenní
Týdenní
Denní
Žáci do 15 let

cena v Kč cena v Kč
1450 1500
725 750
1160 1200
1020
650 980
290 380
360 375

-

   
   
   
   
   
 

**držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, mládež 15-18 let,
studující denního studia do 26 let po předložení o studiu

pstruhovémimopstruhovéPovolenky:

Celosvazové
CS - roční

CS - IM**
CS -žáci do 15 let
**držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, mládež 15-18 let,
studující denního studia do 26 let po předložení o studiu

2550
1400

2600
1500
700650

cena v Kč cena v Kč

   
   
   
 

Povolenky: mimopstruhové pstruhové

Celorepublikové

Super povolenka pro MRS a ČRS

cena v Kč cena v Kč

3600 3700

Výbor ÈRS MO Èeská Lípa všem rybáøùm a jejich blízkým pøeje, spokojené vánoèní a novoroèní
svátky a v roce 2021 mnoho zdraví, štìstí, spokojenosti v osobním i sportovním životì.

Členská schůze i závody rybářů
V roce 2021 se budou konat podle
vývoje covidové infekce. Veškeré
informace budou jak na našich
webových stránkách
www.rybaricl.cz,
tak ve vývěsní skříni na
rybářském domě.

Rybářský ples 2021

NEKONÁ

Z důvodu nejasné
epidemické situace
související se šířením
covidové infekce se v
příštím roce tradiční
rybářský ples

Upozornění našich členů na možnost placení členských příspěvků
převodem z účtu
Platbu lze provést převodem. Zmíněná transakce se týká jen členských
příspěvků a příspěvku na závody. Platby členských příspěvků se musí
zaplatit do 30. dubna 2021. Jedná se o převod z účtu člena na účet
ČRS MO Česká Lípa, číslo účtu: 900426349/0800, variabilní symbol:
datum narození člena, jemuž platba náleží např.18.5.1978 = vs
18051978 ) text: jméno a příjmení člena,
jemuž platba náleží (majitel účtu nemusí být ten, za něhož je platba
placena)
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