
ZASÍLÁNÍ PODKLADŮ NA WEB www.crs-sus.cz 
 

 

1. ZASÍLÁNÍ ČLÁNKU A FOTOGRAFIÍ 

 

• výhradně na e-mail: redakce@crs-sus.cz výjimečně na WhatsApp tel. 606 635 316 

• texty zasílejte pouze ve wordu, NE ve formátu pdf (výjimka výsledky závodů, pokud 

to uznáte za vhodné). 

 

2. FOTOGRAFIE 

 

• z akce: maximálně 15, minimálně 3 

• tipy fotografií: 

            závody – nafotit i závodníky při lovu, ne, jen poháry a nejlepší tři… 

            vysazování ryb – dbát na správný způsob vysazování ryb, který je především šetrný    

            k rybí obsádce, fotky pečlivě vybírejte (vyvarovat se vysazování ryb z velké výšky, do   

            mělké vody, s tím souvisí i obutí vysazujících – aby si neumokřili boty či ponožky,  

            hází se ryby téměř na břeh – o tyto fotky zájem nemáme). Naopak potěší při krásné  

            násadě, pokud vyfotíte rybu, jak ji držíte v ruce či v keseru. 

kontroly RS – fotit zásadně tak, aby kontrolovanému nebylo vidět do tváře, buď ho 

mít zezadu nebo částečně z boku, aby se nedal identifikovat (GDPR) 

• velikost fotografií: pro potřeby webu postačí v pixelech 1600x1200, menší fotky jsou 

již hůře vidět, ideálně když jsou větší např. 2500x2000 a více, dají se ořezat  

 

3. TEXTY 

 

• rozsah: do 20 (chce-li někdo víc, není problém), minimum řádků 10 

 

Text akce musí obsahovat:  

• název MO, která akci pořádá  

• název akce 

• počet účastníků (pokud víme) 

• průběh akce. 

 

Text závodů musí obsahovat 

• název pořadatelské MO 

• název závodu a lovební techniku(!) 

• počet závodníků 

• průběh závodu 

• pořadí uvádět celé jméno (NE první byl Tomáš, druhý Jarda)  

• u nejlepších uvádět MO, kde jsou členy (ať my ostatní víme, kde mají úspěšné 

sportovce) 

• u názvu týmů uvádět vždy MO (tým Crazy boys je sice super, stejně tak jaké Rybí 

banditi, Kukající vlci apod., ale vypovídací hodnota je nula. Když někdo na 

podobných názvech trvá, měla by tam u toho být MO, kterou reprezentuje… ostatně 

jsou to závody dospělých, oficiální soutěž LRU jako KP či divize a název týmu by 

tomu měl odpovídat…) 
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4. UVÁDĚNÍ SPONZORŮ 

 

• sponzory a poděkování uvádějte v jednom odstavci, nejlépe na konci článku 

(doporučujeme uvádět opravdu významné partnery…). 

 

5. INFORMACE O ZÁKAZU RYBOLOVU REVÍRŮ ČI VP Z DŮVODU KONÁNÍ 

AKCÍ, ZÁVODŮ 

 

• ze schváleného Statutu společného rybolovu vyplývá povinnost hlásit zákaz rybolovu 

z důvodu konání závodů 7 dní dopředu sekretariátu SÚS. Zároveň je vhodné zaslat i 

mail na redakci, aby zpráva mohla být v termínu vydána 

• není možné vyhlašovat zákazy rybolovu den před zákazem 

• organizátor závodu nebo zástupce MO, kde se závody pořádají, se dohodnou, kdo 

informaci o uzavírce zašle. 

 

6. SPRÁVNÉ PSANÍ DATUM, NÁZEV ATD… 

 

• datum píšeme s mezerami: 12. 8. 2022 

• čas na našem webu píšeme s tečkou: 13.45, NE 13:45 

• název – oficiální název MO je: ČRS, z. s., MO Mladá Boleslav, NE MO ČRS Mladá 

Boleslav. Oficiální název uvádějte jen při důležitých sděleních – zákaz rybolovu, 

prohlášení, v propozicích, když pořádáte závody atd., pokud píšete o akcích, závodech 

postačí MO Mladá Boleslav bez ČRS (např. Místní organizace Mladá Boleslav 

uspořádala v sobotu dětský závod v plavané na revíru Jizera 4.). 

• Oficiální název našeho územního svazu je ČRS, z. s., Středočeský územní svaz, 

v textu postačí Středočeský územní svaz, lze použít zkratku SÚS. V žádném případě 

NE Středočeský územní svaz Praha, Středočeský rybářský svaz, Územní Středočeský 

svaz apod. 

 


