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físťkti, fťa iafu byt zayeďen knátkoďab físťefrna 3S ďnť, k sďJs
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por"ťze někof& ďní nefro * ,ďnů v rccg- Á pa,Jr je taďy tipíné oy}1

ílsťe& - ďgživotní. Jak už náeey napavíďá, fenťa ryóársk íísfek

má ryba na w ; fuť. ffiďp*frfi*ď*rx* el.čfrmasť ym fa b tM
ť- ll" t&, T"

ČRS ozrÉmil, že ke krákodob m lísťq}rn pňbudorr i tyto doživotrí rybá ské lísflry- V Ma É b lísff<rl je v toín,

že rybáň nemuseií neustále hlídat jeiich platnost. Ne. Tenhle jim bude staěit na el život Rybá tim tak rnt}že

@aOrn*offďe$iď se Jry6dr#rá'ffi- J{bí} pels. EXfiďtÉje- že& fro qfi4ble ísHc rno roru zi k#
polrzs ti ryMfi, leiicM věk pbáhl í5let C n8 tďpto lístku? Rovn ďt 1frF korun-

OhledrĚ krátkode ď, rybá dt cťt lístk : Ty byly do nedévna qy&ivány be.z popbeu" protože na za lí tek

í,ehíla uledgxa v ÉlrorĚ o ryáyrr ďr eo#cmn. Tc * tž lffiti. Pfr q@fifuií kri*ffilo qffiéfn lMru
nyní rybá za ať 2XX} konrn- T}rto l$áeodobé r!íM ké lístcy se v$láíají kz ožení ť,ffigc r* á<mtšek

Te rb f!&ffi tíSď orŇ n rrryarmuie k bímr" S rra ie*n ffi byr rrásteďrě vrÉfo, E&ffi ammoaoU

qĎá kY lí tek. K prvnímu ffirhodobérnu qÉá káínu lís{ttu bude i nadáfie ffia pňeďožít oatÉdčenío získané

llfďifikei-

Cenvrybfffi iísdqk

't tuk; íffi kgm*n, S karu* ťe*evněfiY}

3 roky:2SS kcrun, 'f$fi korun {ztevněrt }

'tr*ffi ffiffi$ffits.rt" 2ffikffi$ft {devffi*
Krátkoďsby tístek {3S ďni}: 2SS karun {bez $ožení zkoušek}

E}fiĚiy *Tí **#,k: tffi k*run

PozxMl{adevrÉrÉle#yíraiírxárokffiaitta&líďt id,s&rffiioOagn * tc*w$d{ií*Íiďtffiu
p ípadně uóeĎnícft obreďl s v ukot íFá s{rrí, odĎornípraevníci na tiseku rJ/&á*ňrí, mají-ti prowzování

qfiá stvívpmvní ná$ni, rrÉá iSí tmpoCan a moby tffimrcrÉF*o q&á á fi:á,ž


