
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ  

připravují vltavotýnští rybáři na středu 22.prosince 2010 od 09.00 na náměstí Míru u kašny. Je 
zajištěno sedm metráků kvalitních hlubockých kaprů za nejnižší prodejní cenu. Nebude 
chybět ani tradiční ochutnávka pečených ryb . Vltavotýnští rybáři srdečně zvou občany 
našeho města na tuto akci, kterou pro ně připravují již řadu let jako malý dárek k Vánocům. 

RYBÁŘSKÝ PLES  

se uskuteční v sobotu 22.ledna 2011 od 20.00 hodin v prostorách týnské sokolovny . K tanci a 
poslechu bude vyhrávat oblíbená hudba APOLLO se svými zpěváky. Předtančení zajištuje 
Klub tanečního sportu vedený tanečním mistrem V.Zachem. Pro návštěvníky je připravena 
bohatá tombola s 500 cenami. Místenky budou v prodeji od 14.prosince 2010 v prodejně 
rybářských potřeb paní Olgy Koberové, Orlická ulice, Malá Strana. 

UPOZORŇUJEME 

 členy naší místní rybářské organizace, aby v daných termínech splnili své rybářské 
povinnosti. Do 15.ledna 2011 odevzdali ve výdejnách vyplněné úlovkové listy a do konce 
února zaplatili členskou známku. Při nesplnění těchto základních povinností, stanovených 
jednacím řádem Českého rybářského svazu, hrozí členům zbytečné finanční postihy a v 
případě nezaplacení členské známky i neobnovení členství v rybářské organizaci. Času je k 
provedení těchto úkonů ještě dost, tak je neodkládejte na poslední chvíli.   

CENY POVOLENEK PRO ROK 2011. 

 Územní svaz schválil následující ceník povolenek pro příští rok.: Územní:                     
mimopstruhové                                    pstruhové 

dospělí                                      1200                                                    1 300 

držitelé průkazu ZTP/P              600                                                       650 

mládež 16-18 let                        750                                                       850 

děti do 15 let – 1 prut                 300                                                       --- 

                      - 2 pruty                400                                                      400 

Místní organizace usiluje o umožnění lovu ryb na našich revírech Lužnice 1 (Přítok Vltavy. 
Od silničního mostu v Kolodějích nad Lužnicí až k jezu Červeného mlýna) a Vltava 20 (od 
hráze ponořeného stupně Kořensko až k tělesu hráze Hněvkovické nádrže) na místní 
povolenky. Jednalo by se především o umožnění těm , zejména starším rybářům, kteří 
nechytají nikde jinde než na těchto uvedených revírech, získání zlevněné místní celoroční 
povolenky za 800 Kč. Dorost od 16 do 18 let by měl místní povolenku za 500 Kč, děti do 15 
let na jeden prut za 250 Kč a na dva pruty za 300 Kč. Předpokladem udělení této výjimky je 
dostatečný zájem rybářů. Vyhlašujeme proto anketu, ve které se zájemci o místní povolenky 
mohou hlásit ve výdejnách povolenek pí. Koberové a p. Macháčka. Bude-li dostatečný počet 
zájemců mohl by být tento způsob lovu zaveden od roku 2012. 



 


