
 INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK 

      MO ČRS ROZTOKY na rok 2023                                                                                                                      
Schůze výboru 

Se budou konat každou první středu v měsíci od 18.00h ve výdejně  

                                                                                         MO ČRS v Roztokách. 

       Přehled termínů: 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5, 7.6., 6.9., 4.10., 1.11. a 6.12.                                   

                                 

 

Schůzky mládeže 
Praktická výuka bude od března do října každé úterý od 17hodin.  

Upřesnění místa a času konání kroužku bude v předstihu vyvěšený na 

internetových stránkách MO Roztoky - www.rybari-roztoky.cz 

V zimních měsících je výuka teoretická v prostorách ZŠ Zdenky Braunerové 

Roztoky, Školní nám. 470. 

 

Výroční členská schůze 

se bude konat v sobotu 4.3.2023 od 9.00h v zasedací místnosti  

v ZŠ ZB Roztoky -Školní nám.470 

  - účast pro členy MO ROZTOKY povinná!!! 
       

        

 

Pracovní povinnosti 
Budou zaměřeny na úpravu Únětického potoka. 

Vhodný oděv, obuv a nářadí  s sebou!!!   (zejména pak kolečka, lopaty a hrábě)                                        

Přehled termínů: 15.4., 13.5., 9.9. a 7.10. od 7:00 do 12:00 u Maxmiliánky. 

V případě mimořádné brigády bude termín a místo konání vyvěšeno na internetových 

stránkách a ve vývěsce u výdejny. 

 
 

Aktuální informace na: www.rybari-roztoky.cz 
 

Dále pak v pracovní době na tel.čísle 607 883 620 nebo kdykoliv na 

organizačním e-mailu: info@rybari-roztoky.cz 

 

Úlovkové listy za rok 2022 

Řádně vyplněné úlovkové listy pro vody pstruhové a mimopstruhové odevzdejte  

OSOBNĚ dle rybářského řádu nejpozději 15 dnů po skončení jejich platnosti té 

organizaci,  která  je  vydala. tj. MO ČRS ROZTOKY nejpozději 13.ledna 2023!!!  

 

 

Výdej povolenek 
 Povolenky pro příští rok budou vydávat od ledna roku 2023  

(kontakt:607 883 620)ve výdejně  MO ČRS Roztoky, Jana Palacha 889, Roztoky  

  LEDEN (do 13.1)   ➔     Pondělí až Pátek          od 14.00 do 18.00h 

 LEDEN (od 17.1)   ➔     Úterý                      od 15.00 do 18.00h 

 ÚNOR-DUBEN      ➔     první úterý v měsíci      od 15.00 do 18.00h 

 KVĚTEN-PROSINEC➔ POUZE PO e-mailové DOHODĚ A ZA POPLATEK 

    

 Výdej povolenek mimo tyto termíny pouze za poplatek 100.-Kč ve prospěch     

           organizace, a to pouze po e-mailové či telefonické dohodě. 

                           

 

Členské příspěvky 
se skládají z členské známky a pracovních povinností, a musejí být zaplaceny 

nejpozději do konce DUBNA 2023 !!! 

Členské známky na rok 2023:    dospělí 700;   dorost 300;   děti 150               

Pracovní povinnosti: dospělí      dospělí 700;    dorost 300;   děti do 15let neplatí 

Zápisné do organizace:             dospělí 500;    dorost 300;   děti 100 

V případě nezaplacení členských  příspěvků v termínu, který ukládá rybářský řád, 

(t.j. do konce dubna)  pozbývá členství  platnost!!!           

 

 

 

Výdej státního rybářského lístku 
Pro členy MO s trvalým bydlištěm v Roztokách u Prahy,  vydává Městský úřad 

Roztoky - odbor  životního prostředí a to v Pondělí a ve Středu od 8:00 do 18:00 

         

                       

            Petrův zdar!                                                                                                                                                                                                                                                                                               

             

                    Schváleno výborem                                                                                                                                                                  

            MO ČRS ROZTOKY      
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