
 

Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Brno 2 

Optátova 26, Brno, 637 00 
 

Zpravodaj 2018 
 

zprávy, informace a pokyny pro členy PS Brno 2  
 

     Informace a kontakty: www.mrsbrno2.cz, tel: 541 214 862 

                                 Email: info@mrsbrno2.cz 

                      Sociální sítě: www.facebook.com/mrsbrno2.cz 
 

         Od 1. 5. 2018 po nutných opravách je zde možnost pronájmu Hájenky 

na Pile, nabídka je pro všechny naše členy a jejich přátele. Bližší podmínky, 

informace o objektu a rezervační systém budou umístěny na internetových 

stránkách. 
 

Poděkování našim sponzorům: 
 

         Rybářské potřeby                                                                        

             Bedřich Pernička "U SPLÁVKU" 

             Čajkovského 4  

             616 00 Brno – Žabovřesky 

             www.usplavku.cz 

                                                      Kotlářská 10, Brno, 602 00                          
                                                      Otevírací doba:                                    Restaurace 

                                                                                 Po-Pá 9:00 – 13:00                             Večeřův dvůr 

                                                                                          14:00 – 17:30                              Svratecká 5  

                                                                                 www.usumce.cz                                   Brno, 624 00                                                                                                                                                                                

www.veceruvdvur.cz 

        Mojmírovo nám. 11, Brno, 612 00 
        Otevírací doba: Po-Pá 8:30 – 17:30 
        www.mojerybarina.cz 

                                                                       Vydavatel regionálních novin                 
                                                                                                                                                 

 

                                                                        Erik Voltemar           Tomáš Klíma                         
      Bezpečnostní a úklidová agentura                                                                                        Drogerie Bystrc 
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Vážení rybáři, zveme Vás na členskou schůzi MRS PS Brno 2 
 

          Termín je stanoven na úterý 13. března 2018 v 17:00 v restauraci „Hvězda“ na adrese: 
U ZOO 3, Brno-Bystrc. Účast na členské schůzi patří k základním právům člena MRS  (dle 
stanov §6 odst. 3, bod h) a umožňuje členům ovlivňovat dění v PS.  
           U prezentace je nutné se prokázat platným průkazem totožnosti. 
 

Výdej členských průkazů a povolenek 2018 
          Členské známky a známky na povolenky budou našim členům a hostům vydávány 

jako v minulých letech proti hotovosti, dále je zde možnost platit složenkou. Upřesňující 

informace budou umístěny na našich internetových stránkách. 

Při výdeji je nutno předložit:   

- řádně vyplněnou žádanku 

- členskou legitimaci 

- platný rybářský lístek (pokud žádáte o povolenku) 

- doklad o odpracované brigádě, nebo v žádance uvést platbu za brigádu 
 

  Žádáme všechny členy o doplnění emailové adresy, případně telefonní čísla 

do žádanky, na které budou zasílány důležité informace. 
 

         Výdej bude zahájen ve středu 27. 12. od 12:00 – 16:00 a 28.12. od 9:00 – 13:00 

v Jundrově, Optátova 26 a dále bude pokračovat: 

     

Mimořádný výdej povolenek v sobotu 6.1. a 24.2.2018 od 9:00 – 13:00 

 

Leden, Únor pondělí  11:00-18:00 

 středa 10:00-16:00 

Březen pondělí 13:00-17:00 

Duben pondělí 15:00-17:00 

Květen 14. a 28.5. 15:00-17:00 

Červen 11.6. 15:00-17:00 

Červenec 9.7. 15:00-17:00 

Srpen 6.8. 15:00-17:00 

dále v úřední hodiny až do konce roku každé první pondělí v měsíci od 16:00 – 17:00. 

Důležité upozornění!!! 

     Členská známka musí být zakoupena nejpozději do konce února, pokud tak neučiníte, 

členství zaniká. Členství lze obnovit pouze zaplacením zápisného 1000,-Kč (§6, odst3, 

bod g stanov MRS). 

 

Stav členské základny 
Dne 1.12.2017 bylo v naší organizaci evidováno 1980 členů. 

 



Školení dospělých 
         Školení zájemců o sportovní rybolov (mládež ve věku 16-18 let a dospělí) včetně závěrečné 

zkoušky proběhnou ve dnech 14.1. a 10.2. 2018 od 9:00. Přihlášky přijímá Vojtěch Sklenář, 

tel. +420 604 234 066 nebo na info@mrsbrno2.cz. 

         Další školení budou probíhat vždy jednou za měsíc a termíny budou zveřejněny na našich 

internetových stránkách. 

 

Rybářské kroužky mládeže 
         Kroužky budou probíhat pravidelně na uvedených místech. Přihlásit se můžete 

u vedoucích kroužků. Kroužek trvá vždy 1,5 hodiny. 

Místa probíhajících kroužků a jejich vedoucí: 

- Klubovna PS Brno 2, Optátova 26, Jundrov 

         pro začátečníky: každé úterý od 16:00-17:30 školitel: Erik Voltemar   732 111 827 

                                                                                                 Lukáš Havlíček 602 840 610 

         pro pokročilé: každý lichý čtvrtek v měsíci od 16:30-18:00,  

                                                                                            školitel: Vojta Sklenář 604 234 066 

- ZŠ Vejrostova 1, Brno – Bystrc, každý čtvrtek od 15:00-16:00,  

                                                                                    školitel: Petr Šurek 702 595 077  

                                                                                                   Roman Straka 606 754 281 

- DDM Gromešova 1, Brno – Řečkovice, každé úterý od 17:00-18:00  

                                                                                     školitel: Jan Bartoň 603 800 935 
 

Pokud, má někdo zájem sponzorovat dětské rybářské závody a kroužky uvítáme to. 

Kontaktovat můžete předsedu naší organizace Jana Bartoně tel.603 800 935 

 

Návrhy rybářských závodů podané na Ministerstvo zemědělství 
 

19.5.(12:00) - 20.5.2018 (12:00) kaprové závody 24hodin Svratka 5, Kozí horka 

22.6.(18:00) - 24.6.2018 (12:00) závody v lovu dravců, 42 hodin, Svratka 5, Rokle 

24.8.2018 (18:00) - 26.8.2018 (12:00) závody v lovu ryb, 42 hodin, Svratka 4, Komín nad                    

                                                                       splavem ze strany od lesa 
 

Informace k závodům poskytne Vojta Sklenář 604 234 066 a naše internetové stránky 
 

Rybářské přednášky v klubovně Jundrov, Optátova 26 
Termíny: jedná se o pondělky 8.1. Lov hlavatek, 5.2., 5.3., 2.4., 14.5. další témata na www 

Začátek vždy v 18:30. 

Na konci přednášky je možnost diskuze s některým z členů výboru. 

 

mailto:info@mrsbrno2.cz


Organizace brigád v roce 2018 

Termíny brigád:   14.4.      19.5.      9.6.      15.9.       29.9.      20.10. 
 

          Z důvodu organizace prací je nutno se na brigádu předem přihlásit na telefonním čísle 

pana Jiřího Bureše +420 777 706 224 

          Brigádu mají povinnou všichni členové, kteří v roce 2018 dosáhnou věku 16 a více let. 

Podle usnesení členské schůze a VII sjezdu MRS jsou od brigád osvobozeni: 

- držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 

- plně invalidní důchodci 

- starobní důchodci a členové starší 65 let (ročník 1953) 

- předčasní starobní důchodci nad 60 let (nutno doložit doklad) 

- ženy 

 

Zarybnění našich revírů Svratka 4 a 5 v roce 2017 

Svratka 4 
Kapr  4100 kg  /  2066 ks,     Ostroretka  8000 ks,       Úhoř  2000 ks,        Jesen  7000 ks 

Parma 6000 ks, Podoustev (2 letá)   6000 ks,  Tloušť  6000 ks,  Pstruh duhový  1200 ks 
 

Svratka 5 
Kapr  27 940 kg  / 19 468 ks, Lín  1150 kg  /  2593 ks, Candát  229 kg  / 5164 ks,  

Štika  429 kg / 3810 ks, Pstruh duhový  200 kg  /  500 ks mládež  (Rakovec) ,  

Úhoř  34,3 kg  /  8725 ks 
 

Záznamy o docházce a sumáře úlovků 
       Odevzdání záznamu o docházce k vodě a sumáře úlovků ze všech revírů je povinností člena 

MRS. 

- ze pstruhových revírů do 15. 12. 2017 

- z mimo pstruhových revírů do 15. 1. 2018 

          Záznamy a sumáře se budou přijímat do 15. 1. 2018 při výdeji povolenek (pondělí a středa) 

-mimo svátky. Tyto doklady lze také odeslat doporučeným dopisem na adresu MRS PS Brno 2, 

Optátova 26, Brno, 637 00. Potvrzení o odeslání předložíte u výdeje povolenky. 

 

 

Všechny členy zdraví výbor PS MRS Brno 


