
 9.  Kaprnááá   leden 2018   

 

 
pravidelně nepravidelný informativní rybářský obšťastník 

 
Vážení rybáři a rybářky, 

dostává se Ván do ruky 9. vydání  informačního letáku Rybářského spolku Chotíkov.  Vyvěste si ho doma na nástěnku, 

ať víte, co se kdy děje.  V elektronické podobě je k vidění i na našich www stránkách http://rsch.g6.cz/ 
 

!!!   Výroční členská schůze je 13.1. 2018 v 16:00 U Škardy   !!! 
– bude připraveno občerstvení 

 

 

Organizační věci: 
1) Evidence se odevzdávají do 15.1.  (možno i na schůzi). S evidencí odevzdáváte i průkaz.  V případě uhrazení členského příspěvku 

na 2016 ve stejné výši jako vloni - 1000,- Kč  bude vydána nová evidence a průkaz vrácen. Členské příspěvky uhraďte vždy do 31.3. . 

Po tomto termínu se přijímají již jen noví členové (za 1000,-, za nového člena se považuje i ten, který neplatil příspěvky 2 minulé roky 

– pro rok 2018 tedy ten, který byl členem naposledy v roce 2015).  

2) Brigády – sleduje nástěnku - termíny budou vyvěšeny na nástěnce. S účastí je to poslední roky špatné, vše děláme cca v 5-6 

lidech. Neúčast na brigádách znamená 300,- Kč  nebo nějakou adekvátní náhradu (např. krmení, ceny do tomboly a na závody,..) ; 

stejně tak nesplnění povinnosti dodat 10 kg krmení.  

3) Opět opakujeme prosbu z minulých let na členy spolku o spolupráci při pořádání různých akcí (bál, závody, tábor,..), čímž si 

můžete splnit brigádnickou povinnost. Svou podporu můžete vyjádřit i účastí na akcích jako je bál nebo závody, bohužel již bez čárky 

za brigádu, ale s vidinou hodnotné zábavy.  

4) Rybářský kroužek stále pokračuje. Do rybářského kroužku máte možnost přihlásit svoje děti cca od 2.třídy. Pár volných míst by 

se ještě našlo. V březnu bude možno opět složit zkoušky pro získání rybářského lístku. I pro dospělé. Pokud bude zájem, je možno 

uspořádat rychlokurs.  

5) Snažte se o šetrné zacházení s rybami a dodržujte pořádek u rybníka.  

6) Klubovna nebo rybářské vybavení jsou stále k dispozici. 

7) Veškeré zjištěné závady a problémy dávejte vědět komukoliv z výboru. 

8) Berte na vědomí, že níže uvedené termíny se mohou měnit. Nikdo neví, co přijde zítra   

 

Dodržujte míry ryb, vysazení jeseteři jsou celoročně hájeni. 
 

Informativní přehled akcí 2018: 

 
13.1.  - Výroční členská schůze od 16:00 v restauraci U Škardů  

 

27.1. – Rybářský bál od 20:00 na Slávii + tombola  

- hraje Plzeňský Expres, lístky za 200,- Kč -  u M. Plice, M. Škardy 

 

jarní brigáda – úklid u rybníka po zimě a klubovna 

 

cca 17.3. – vepřové hody 

 

30.4. – organizace Májky  

 

cca 12.5.  – další ročník - „Memoriál J. Schorníka“  

 

červen – dětský rybářský tábor – Hádek? (cca od 22.6.) 

 

 

září – víkend s rybářským kroužkem  - Dvorský rybník? (cca od 7.9.) 

 

září - brigáda  

 

cca 20.10. – tradiční závod „O pohár předsedy“   

 

cca 21.12. – „Vánoční kapr“ – prodej vánočních kaprů 

 

20.12. – vánoční besídka rybářského kroužku 
 

Sledujte nástěnku a www stránky, kde budou vždy aktuální informace a upřesnění.  Schůze výkonného výboru se konají cca  každý 

první týden v měsíci. Všechny důležité informace a zápisy ze schůzí najdete na našich stránkách přístupných z 

http://www.chotikov.eu/spolky/.  Pokud chcete být informováni přes e-mail, sdělte nám svou adresu a budete mít informace z první 

ruky. 

S pozdravem  ……..  kaprnááá 

    výkonný výbor    
 

http://www.chotikov.eu/spolky/

