
Vážení přátelé, rybáři a rybářky, 
dovolujeme si vás tímto dopisem seznámit s nejdůležitějšími informacemi pro rok 2019. 

Ples 
Tradiční rybářský ples pořádáme v pátek 18. ledna. Zahraje kapela STATIC. Vstupenky budou v prodeji 
od 4. prosince 2018 v prodejně rybářských potřeb mmfish v Sedlčanech. 

Výroční členská schůze 
Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 16. března 2019 od 8 hodin v Kulturním domě Josefa 
Suka v Sedlčanech. 

Brigády 
Brigádnická povinnost činí 10 hodin ročně. Od brigád jsou osvobozeni invalidní důchodci a členové 
narození v r. 1955 a starší. Brigády lze odpracovat v průběhu celého roku po předchozí domluvě 
s Petrem Budkou, tel. 724 854 730. Neodpracované brigády lze nahradit finančně ve výši 100 Kč za 
neodpracovanou hodinu. 

Povolenky 
Povolenky za rok 2018 včetně řádně vyplněných úlovkových listů odevzdávejte nejpozději do 5. ledna 
2019 osobně v sídle MO nebo doporučeně poštou na adresu: 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sedlčany, Sedlecká 55, 264 01 Sedlčany 

Povolenky na rok 2019 bude vydávat p. Skokan v prodejně rybářských potřeb mmfish od pondělí 
do pátku v otevírací době prodejny. Povolenka bude vydána za předpokladu splnění členských 
povinnosti proti dokladu o úhradě povolenky. Zájemci o zlevněné povolenky musí předložit příslušné 
doklady dokládající nárok na jejich vydání. 

Povolenky, členské příspěvky a neodpracované brigády uhraďte bankovním převodem nebo poštovní 
poukázkou typu A na účet místní organizace. 

číslo účtu: 2301504818/2010 vedený u FIO banky - POZOR, NOVÝ ÚČET! 
variabilní symbol: číslo členského průkazu 
specifický symbol: částka z celkové úhrady, připadající na úhradu brigád 

Ceny povolenek  Dospělí ZTP, ZTTP Děti  
do 15 let 

Mládež 
do  18 let 

Důchodci 
nad 70 let 

Zápisné 200 200 - 200 200 
Členské 500 500 100 200 500 
Územní MP 1400 1000 500 1000 1000 
Územní  P 1400 1000 500 1000 1000 
Celosvazová  MP 2200 1400 700 1400 2200 
Celosvazová P 2300 1500 800 1500 2300 
Pražská MP 1100 500 300 500 1100 
Kosova Hora 500 500 500 500 500 
Upozorňujeme rybáře, že v případě RMV v Kosově Hoře se předběžně počítá s možností jeho 
vypuštění a slovení v podzimních měsících. 

Veškeré aktuální informace o dění v organizaci zveřejňujeme na stránkách www.rybari-sedlcany.cz a 
na našem Facebooku www.facebook.com/rybari.sedlcany.    


