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Slovo předsedy
Vážené rybářky a vážení rybáři,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a v následujících
řádcích se ohlédl za uplynulým rokem 2019
a nastínil plány do roku 2020. Ze začátku bych se
rád věnoval těm nejmladším, tzv. potěru. Děti jsou
naše budoucnost a nám se i v roce 2019 podařilo
vychovat více jak 60 mladých rybářek a rybářů, kteří
se zúčastnili tradičních závodů na rybníčku na
Rakovci. Díky našim sponzorům bylo každé dítě
odměněno a odcházelo s pocitem vítězství.
Neustále pro výcvik využíváme rybníček u Hájenky
Na pile u Brněnské přehrady, na kterém se mimo
jiné uskutečnily dva letní příměstské tábory. Jelikož
dětí je mnoho, plánujeme vybudovat další mola,
ze kterých se bude chytat pohodlněji. Do Hájenky
a klubovny v Jundrově bylo v roce 2019 pořízeno
nové vybavení a materiál, který mají děti k dispozici
a který můžeme bez pochyby označit za
nadstandardní. Další povedenou akcí byla exkurze
na Mendelovu univerzitu, kde se uskutečnila
prohlídka
pracoviště
rybářství
a hydrologie
s přednáškou pro naše nejmladší rybáře. Veškeré
tyto činnosti by nebylo možné uskutečnit bez lidí,
kteří chtějí naši organizaci pozvednout výše, tímto
bych rád poděkoval našemu výboru, hospodáři,
vedoucím dětských kroužků, všem dobrovolníkům,
dále také sponzorům a Jihomoravskému kraji za
štědrou dotaci.
V květnu bohužel došlo k nepříjemné události.
Ucpaný kanál při bouřce způsobil vytopení klubovny
v Jundrově. Při odstraňování škod bylo mimo jiné
zjištěno mokré zdivo za dřevěným obložením, které
se muselo odstranit. Jelikož je klubovna místem,
kde se neustále pohybuje spousta dětí, a nakonec
i vás, muselo se kromě oprav spojených
s vytopením přistoupit k odvodnění celé boční zdi
a provedení opravy oplechování. Zde musím

poděkovat brigádníkům z řad našich členů za
pomoc, díky které se vše povedlo v krátké časovém
úseku.
Všechny nutné opravy jsou provedeny, výdej
povolenek začne dle plánu po vánočních svátcích.
Další příjemná zpráva pro všechny členy je zavedení
platebního terminálu.
V rámci pořádání táborů a pro lepší kontrolu
prostoru pro výcvik dětí jsme v další investici
oplotili pozemek Hájenky Na pile. Pohyb cizích osob
se psy po pozemku byl totiž na denním pořádku.
Dále bych chtěl zmínit pořádání závodů v lovu ryb
pro naše členy. Z důvodu nezájmu se uskutečnil
pouze jeden závod, a to s minimálním počtem
účastníků. V budoucnu musíme zapracovat na
získání dalších účastníků. Pokud máte nějaký
nápad, podělte se o něj s námi.
Na říjnovém sjezdu MRS se volilo nejen jeho nové
vedení, ale došlo i k důležitým změnám, které
dopadají na nás všechny a jsou uvedeny v rubrice
„Novinky 2020“.
Aktuálně nás začátkem roku 2020 čeká soudní
řízení s Povodím Moravy s.p. o finanční náhradu za
strpení našeho rybníku na pozemcích PM.
Dovolte, abych vám jménem celého výboru,
kontrolní a revizní komise a rybářské stráže popřál
mnoho rybářských úspěchů v roce 2020.
Petrův Zdar!
Váš předseda Jan Bartoň

Poděkování partnerům a sponzorům
Rádi bychom poděkovali Jihomoravskému kraji za poskytnutí dotace na projekt „Podpora mládeže, dětské
rybářské kroužky”.

Tabák Houška

restaurace
Večeřův dvůr

zahradnictví
Beránková

Finita s.r.o.

Šárka Odvářková

Ing. Daniel Odvářka

Ing. Petr Bruna

Martin Rosí

Moc si vaší pomoci vážíme a budeme se těšit na spolupráci i v dalších letech!

Pronájem rekreačního
objektu Hájenka Na pile
Opět je zde možnost pronájmu Hájenky Na pile.
Nabídka platí pro všechny naše členy a jejich
přátele.

Bližší podmínky, informace o objektu

a rezervační systém budou umístěny na našich
internetových stránkách. Hájenka se pronajímá
od 1. května do 31. října 2020.
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Akce v roce 2019
Rybářské kroužky
Rybářské kroužky pro děti mají u nás dlouholetou
tradici. V loňském roce jsme organizovali 3 kroužky
pro začátečníky a mírně pokročilé a jeden pro
pokročilé rybáře. Kroužky se konají 1 x týdně, vždy
od října do března v prostorách našich učeben.
V této době se naši nejmenší rybáři připravují na
vykonání zkoušek pro získání státního rybářského
lístku. Po zkouškách se děti přesunují na rybníček
v rakovecké zátoce Brněnské přehrady, kde do
konce června probíhá praktický výcvik u vody.

Tento klasický harmonogram však také doplňujeme
o zajímavé přednášky či výstavy a navštěvujeme
unikátní místa, např. Mendelovu univerzitu v Brně,
pořádáme akce na rybářské hájence v blízkosti
hradu Veveří, pořádáme pro děti přednášky na
jednotlivé rybolovné techniky a spoustu dalších
zajímavých aktivit.

Dětské tábory
Po úspěšné rekonstrukci jímky na rybářské hájence

rybáři za několik let! Krásní kapři, líni, plotice,

u Brněnské přehrady v roce 2018 rozšířil náš spolek

perlíni, amuři nebo třeba téměř metrová štika. Byl

nabídku aktivit pro děti a mládež o dětské tábory.

to pro ně nádherně strávený čas u vody, který si

Během letošních letních prázdnin se jednalo jak

budou chtít určitě všichni brzy zopakovat.

o příměstský tábor pro děti do 11 let, tak o klasický
pobytový

tábor

pro

pokročilejší

starší

Jak řekl Jan Werich:

rybáře

a rybářky.

„Čas strávený na rybách se do života nepočítá.“
Díky získání dotace od Jihomoravského kraje v rámci
individuálních dotací a námi nazvaného projektu
„Podpora dětí a dětských rybářských kroužků” se
podařilo pořídit rybářské vybavení na lov dravců,
rybářskou literaturu a další vybavení, které mohou
využívat zejména děti zapsané v našich rybářských
kroužcích. Smyslem těchto táborů nebylo jen přivést
děti opět do přírody, ale také prohlubovat v nich
důležité

hodnoty,

jako

jsou

pomoc

druhým,

kamarádství nebo respekt k přírodě. Samozřejmě
došlo také na úlovky, a to opravdu bohaté. Troufáme
si říci, že děti nachytaly za tábor více než mnozí
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Novinky v roce 2020
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na

Změny základních dokumentů:

revírech mimopstruhových:
Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády.

1. Povinné vybavení:

2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí

1 250 Kč pro členy od 16 let (bez výjimky).

mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu,

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve

Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze

výši 450 Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou

v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je

žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po

členem MRS nebo ČRS).

úhradě udržovacího členského příspěvku v daném
roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále

2. Počet a množství úlovku:

uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 250 Kč, to

V mimopstruhovém rybářském revíru si může

znamená, že v daném roce zaplatí tento člen za

osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když

členské příspěvky celkem 1 700 Kč!

loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech
druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu
poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit.
Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura
je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich
kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení
si 2 kusů úlovku uvedených ryb končí denní lov,
i když tento nedosahuje maximální povolenou
hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek
lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou
provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková
hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím
přisvojením denní lov.
Stav členské základny
Dne 1. prosince 2019 bylo v naší organizaci
evidováno 1 981 členů.

Výroční členská schůze
v roce 2020
Výbor pobočného spolku zve co nejsrdečněji
všechny na výroční členskou schůzi, která se koná
v úterý 10. března 2020 v 17:00, Společenské
centrum Bystrc, Odbojářská 2, Brno-Bystrc. Účast
na členské schůzi patří k základním právům člena
MRS (dle Stanov MRS § 6 odst. 3, bod h) a umožňuje
členům ovlivňovat dění v pobočném spolku. Náměty
a podněty jsou vítány.
U prezence je nutné se prokázat platným průkazem
totožnosti.
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Výdej členských průkazů

Záznamy o docházce

a povolenek v roce 2020

a sumáře úlovků

Členské známky a známky na povolenky budou

Ve Stanovách Moravského rybářského svazu je

našim členům a hostům vydávány jako v minulých

uložena lovícímu povinnost vrátit povolenku do

letech proti hotovosti, dále je zde možnost platit

15 dnů po skončení platnosti, tzn. u roční

složenkou nebo převodem na náš účet. Nově

pstruhové

zavádíme také možnost platit platební kartou!

15. ledna 2019! Povolenky i sumáře se budou

i

mimopstruhové

povolenky

do

přijímat při výdeji povolenek (pondělí a středa),
Při výdeji je nutno předložit:

mimo státní svátky. Tyto doklady lze také zaslat

•

řádně vyplněnou žádanku,

doporučeným dopisem na adresu MRS PS Brno 2,

•

členskou legitimaci,

Optátova 26, 637 00 Brno. Potvrzení o odeslání

•

platný rybářský lístek (pokud žádáte

předložíte u výdeje povolenky.

o povolenku).

Trocha historie

Na zadní straně žádanky je nutno dát souhlas se
zpracováním osobních údajů.
Důležité upozornění!!!
Členská známka musí být zakoupena nejpozději do
konce února, pokud tak neučiníte, členství zaniká.
Členství lze obnovit pouze zaplacením zápisného
1 000 Kč (dle Stanov MRS §6 odst. 3, bod g).
Mimořádný výdej povolenek
28.12.2019

9:00-13:00

04.01.2020

9:00-13:00

29.02.2020

9:00-13:00

Zakládající členové rybářského spolku v Jundrově

Úřední hodiny v roce 2020
pondělí

11:00-18:00

středa

10:00-16:00

březen

pondělí

13:00-17:00

Školení zájemců o sportovní rybolov (mládež ve

duben

pondělí

15:00-17:00

věku 16-18 let a dospělí), včetně závěrečné

leden, únor

květen

11.05.2020
25.05.2020

Školení mládeže a dospělých

zkoušky, proběhnou

15:00-17:00

1. února 2020 od 9:00.

červen

08.06.2020

15:00-17:00

Přihlášky přijímá Vojtěch Sklenář

červenec

13.07.2020

15:00-17:00

telefonicky:

604 234 066

srpen

03.08.2020

15:00-17:00

e-mailem:

info@mrsbrno2.cz

září

07.09.2020

16:00-17:00

říjen

05.10.2020

16:00-17:00

Další školení budou probíhat vždy jednou za měsíc

listopad

02.11.2020

16:00-17:00

a termíny budou předem zveřejněny na našich

prosinec

07.12.2020

16:00-17:00

webových stránkách.
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Zarybnění v roce 2019
Svratka 4
jelec jesen

6 000 ks

jelec tloušť

kapr obecný

2 780 ks

lín obecný

2 000 ks

ostroretka stěhovavá

5 500 ks

parma obecná

5 000 ks

podoustev říční

8 000 ks

pstruh duhový

666 ks

úhoř říční

1 000 ks

200 ks

Svratka 5
candát obecný

2 957 ks

kapr obecný

lín obecný

4 596 ks

pstruh duhový

sumec velký

700 ks

úhoř říční

štika obecná

15 272 ks
571 ks
5 477 ks

16 300 ks

Dětské rybářské kroužky
Gymnázium Brno-Bystrc,

MRS PS Brno 2, Brno-Jundrov,

Vejrostova 2

Optátova 26

Vedoucí: Mgr. Petr Šurek

Vedoucí: Tomáš Havlíček

Ing. Roman Straka

Martin Pařil

Mgr. Aleš Kottek
Kdy: každý čtvrtek 15:30-16:30

Kdy: každé úterý 15:30-16:30

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí

Kontakt: 702 595 077

Kontakt: 603 169 440

Dům dětí a mládeže, Brno-Řečkovice,

MRS PS Brno 2, Brno-Jundrov,

Gromešova 1

Optátova 26

Vedoucí: Ing. Jan Bartoň

Vedoucí: Vojtěch Sklenář

Ing. Martin Báča
Kdy: každé úterý 17:00-18:00

Kdy: každý druhý čtvrtek v měsíci 16:00-18:00

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí

Pro koho: pokročilí, začínající dospělí

Kontakt: 603 800 935

Kontakt: 604 234 066

Všechny kroužky začínají v měsíci říjnu. Cena

Termín dětských rybářských závodů je 16.05.2020

kroužku je 1 000 Kč na rok. Dále nabízíme tábory,
příměstské tábory, přednášky a kurzy rybaření pro
děti a mládež naší organizace. Termíny a místa
konání jsou průběžně vypisovány. V případě dotazů
kontaktujte

vedoucího

mládeže

pana

Ing. Romana Straku.
E-mail: strakaroman.brno@gmail.com
Mobil: 606 754 281
Mobil:
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