
Některé důležité termíny a informace pro členy ČRS MO Božičany v r.2016: 
 

Adresa MO                              Český rybářský svaz MO Božičany 

                              Božičany  96  

                              362 26 Božičany  

 Předseda : 

Ing.Ernest Ješík 

721 376 583 

 ernest.jesik@seznam.cz 

Jednatel : 

Ing.Jaroslav Šimek 

 603 587 865 
jaroslav.simek@thun.cz 

Hospodář : 

Václav Šnajdr 

606 333 810 

pohodar500@seznam.cz 

 

internetové stránky: www.mobozicany.cz  
             IČ: 182 29336 

Číslo účtu u ČSOB,a.s.:  273447676/0300 

 

Úřední hodiny  v kanceláři MO v budově OÚ v Božičanech v roce 2015: 

 leden 

a 

únor 

 

v úterý od 15.45  do 18.00 

     ve čtvrtek  od 15.45  do 18.00 

  

březen, duben 
 

ve čtvrtek  od 15.45  do 18.00 

  

květen, červen 
 

ve  čtvrtek od 15.45. do 17.00 

  

prosinec 

 

ve čtvrtek 8.12. a 15.12.  od.15.45  do 18.00 

  

Ceny členských příspěvků  nutno platit každý rok nejpozději do konce měsíce dubna !!!  
 

 

 

 

Pro roky  2016, 2017 a 2018 je členskou schůzí schválena platba mimořádného příspěvku ve výši 100,-Kč na 

dospělého  člena, jako příspěvek na splátky půjčky od Územního svazu na koupi rybníku Bahňák v Chodově do 

vlastnictví MO. 

 

 
 

Dospělí:   400,-Kč 

 

 

Děti do 15 let:  

100,-Kč 

 

 

Mládež  16 – 18 let: 200,-Kč 

 

 

 

 

 

 

Cena brigádnické hodiny 
 

60,-Kč 

  

Brigádnická povinnost pro dospělé 

členy do 63-ti let (včetně) 

 

Mládež 16-18let 

 

Dospělí  10 hod./ rok – nebo 600,-Kč/ rok 

Noví členové v prvním roce členství 15hod./rok 

nebo 900,-Kč/rok.                                   

 Mládež 16 – 18 let – 300,-Kč 
 

Pozn.:  ženy – členky MO –  jsou výkonu brigádnické činnosti zproštěny a mají slevu na jednu roční 

územní povolenku ve výši - 100,-Kč 

Termíny konání brigád:  soboty a neděle od 7.00 do 12.00 -  od března do května a dále pak od září do konce  

listopadu v  Hospodářském středisku MO na Kaskádě v Nové Roli. 

       Vrácení řádně vyplněné celoroční povolenky nejpozději do 15.ledna !!! 
Mimo předání povolenky v úředních hodinách v kanceláři MO –  je možné povolenku zaslat poštou  na 

adresu MO, nebo ji odevzdat na pobočce České pošty a.s.  v Božičanech. 

Připravujeme umístění schránek na povolenky v HS Kaskáda v Nové Roli a u dveří kanceláře v Božičanech. 

Využít můžete i prodejnu RP v Karlových Varech:    

Rybářské potřeby – Rybáře, Sokolovská 112/81, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře,  tel.: 353 449 803    

 

                                        Příjem přihlášek nových členů je do konce února každého roku. 

Školení nových členů je připravováno vždy na první a druhou neděli v měsíci březnu.  

Vždy od 8.00 do 12.00 v HS na Kaskádě v Nové Roli. 

 

 
Zápisné při vstupu do MO Dospělí a dorostenci       300,-Kč 

Děti do 15 let                    20,-Kč  

Termíny schůzek dětského rybářského kroužku: 

 

 DDM „BLUDIŠTĚ“ v Chodově 

 

pondělí od 15.00hod. 
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