
 

 

Veřejné rybářské závody  

„Bělský kapr 2010“ 
 

 Vážení přátelé a členové naší MO ČRS Bělá pod Bezdězem.  V letošním roce bude naše MO 

pořádat čtvery rybářské závody, Dětský den se Slonem a další akce, jejichž přesný seznam naleznete 

na termínovém kalendáři akcí pro rok 2010. Termínový kalendář naleznete v obou nástěnkách naší 

MO a dále je umístěn na WEB stránkách naší MO ČRS - www.rybaribpb.cz   

 

 Pořádání rybářských závodů a dětského dne jsou velice náročná činnost a bylo by od Vás 

hezké prokázat snahu pomoci a podílet se na úspěšném chodu a hospodaření naší MO a nenechávat 

tuto činnost pouze na členech výboru. Věříme, že každý má možnost pomoci, ať již drobným 

finančním přispěním, nebo darováním věcného daru do tomboly, nebo dokonce fyzickou pomocí při 

samotné přípravě a pořádání závodu – (příprava, úklid, rozhodčí, dohled na soutěže při dětském dni, 

atd..) V letošním roce bude naše MO pořádat dětský den se Slonem bez přispění Městského 

kulturního zařízení Bělá pod Bezdězem a to jak finančního tak i personálního. Zvlášť tato akce pro 

naše nejmenší obyvatele města a širokého okolí bude pro členy naší MO velice náročná na 

organizaci. 

 

 Vzhledem k výše uvedeným informacím Vás prosíme o poskytnutí jakékoli pomoci, neboť i ta 

nejnepatrnější pomoc odlehčí výboru MO s přípravou a pořádáním akcí, které přispívají k propagaci 

dobrého jména a funkčnosti rybářské organizace. Pokud Vás naše prosba oslovila a jste ochotní 

přispět k organizaci pořádaných akcí a propagaci dobrého jména naší MO, kontaktujte naše 

funkcionáře s vaší nabídkou. Nikdo nebude odmítnut a všem budeme vděčni. Lze tak učinit i 

prostřednictvím našich Web stránek - www.rybaribpb.cz 

 

 Hospodář dále upozorňuje, že povinné brigády lze splnit i v individuálních termínech, 

zejména v letních měsících při údržbě travního porostu v okolí rybníka Slon, vždy po 

telefonické domluvě. 

 

 Jménem výboru naší MO Vám děkuji za projevený zájem o dění v organizaci a iniciativu při 

pořádání kulturních akcí v roce 2010.                             
                                                                                                       Pavel Tyapus 

                                                                                                           jednatel MO ČRS 

 

http://www.rybaribpb.cz/

