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SLOVO PŘEDSEDY

náročné době nám zůstávají nakloněni. Vzhledem ke

Vážené rybářky, vážení rybáři,

zvýšenému zájmu dětí o letošní kroužky (109 dětí)

dovolte

mi

se

poohlédnout

za

rokem

2021

budeme mít na rok 2022 připraveno rekordních
5 turnusů dětských táborů.

a připomenout milníky důležité pro náš spolek.
roce

Na jaře nás však potkala i velmi smutná událost, a to

z důvodu pandemie se nám osvědčil, budeme v něm

zmizení nezletilého chlapce v okolí řeky v Jundrově.

proto i nadále pokračovat. Rezervaci bude možné

Aby se usnadnilo pátrání byla v úseku Komín-Pisárky

udělat buď přímo na webu, nebo telefonicky stejně

výrazně snížena hladina vody. Některé ryby v tomto

jako loni. Platba kartou za povolenku se již stala

úseku skončily až u Riviéry, takže jsme postupně

dominantním

tento úsek znovu zarybňovali.

Rezervační

systém

zavedený

způsobem

v

loňském

platby

a

bude

upřednostněna i nadále. Cena členské známky bude

Sumarizace

úlovků

v příštím roce, kvůli zavádění nového informačního

zarybnění

systému RIS, 1 300 Kč.

nadstandardní, a dobrou zprávou je, že i v roce 2021

V úterý 11. května se konala volební VČS, která

se nám podařilo vysadit do našich revírů ryby za

proběhla v souladu se stanovami. Na ni navazovala

bezmála

volební schůze celého MRS, kde uspěl náš jednatel

zastoupením dravců. Letos na podzim proběhlo

Mgr. Jiří Ryšánek a stal se novým předsedou MRS. Roli

kontrolní vypuštění Velkého hradního rybníka, které

jednatele a ekonoma převzal Ing. Roman Straka,

ukázalo havarijní stav výpustného zařízení a nutnost

kterému stejně jako předsedovi MRS přeji mnoho

jeho opravy. Rybník jsme opětovně nabyli do

úspěchů.

vlastnictví a je naší povinností se o něj starat. Navíc

Přestože se většina našich kroužků vůbec prezenčně

ho chceme ještě více využívat při vzdělávání dětí

nerozjela, díky digitálním technologiím a videím jsme

a pořádání táborů. Více dále ve Zpravodaji.

na zkoušky nachystali téměř 50 dětí. Když kolegové

Za rok 2021 patří poděkování celému výboru,

přišli s nápadem, že na výuku budeme mít náš vlastní

hospodáři a jeho zástupci, kontrolní a revizní komisi,

YouTube kanál, moc jsem nevěřil v úspěch. Opak byl

rybářské stráži, vedoucím kroužků a všem, kdo

však pravdou a náš kanál sledovaly nejen děti, ale

přispívají svojí "trochou do mlýna" k vedení našeho

i rodiče a prarodiče. Perfektní nápad! Absolventi

pobočného spolku.

našich kroužků mohli své znalosti zúročit 29. května

Přeji si, abychom si všichni rok 2022 užili u naší

při tradičních závodech. Byl to nádherný den plný

milované vody co možná nejvíce.

našich

3 mil.

v tomto
revírů

Kč,

a

to

radosti, úsměvů a oslav rybaření pro nás všechny.
Navíc proběhly 3 turnusy dětských táborů, které měly

Petrův zdar!

obrovský úspěch. Opět musím tímto poděkovat
našim partnerům v čele s Jihomoravským krajem,
městem Brnem a městskou částí Brno-Bystrc a také
všem sponzorům, vedoucím a rodičům, že i v této

Váš předseda Ing. Jan Bartoň

roce

bylo

a

potvrdila,
je

opětovně

že

opravdu

s

velkým

PODPORUJÍ NÁS
S radostí můžeme říci, že nás při naší činnosti dlouhodobě podporuje velké množství institucí a firem. Díky
takové spolupráci cítíme, že to, co děláme, dává smysl i dalším. Od samého počátku jsme si kladli za cíl podporu
dětí a mládeže v cestě za poznáním přírody. Jihomoravský kraj finančně podpořil projekt „Velký
hradní rybník – oprava výpustního zařízení“. Provozní zabezpečení akcí v klubovně a Hájence je součástí podpory
dotačního programu „Volnočasové aktivity dětí a mládeže“ Statutárního města Brna. Městská část Brno-Bystrc
finančně podporuje projekt Dětské rybářské závody na Brněnské přehradě.

Městská část

restaurace Večeřův dvůr

Brno-Bystrc

Sportovní rybník Rebešovice

Ing. Petr Bruna

Martin Rosí

Mgr. Roman Němec

Finita s.r.o.

Moc si vaší pomoci vážíme a těšíme se na spolupráci i v dalších letech!
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VELKÝ HRADNÍ RYBNÍK

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2022

Velký hradní rybník byl od nepaměti součástí

Výbor pobočného spolku zve co nejsrdečněji všechny

majetku našeho spolku, bohužel v minulých letech

na výroční členskou schůzi, která se koná v úterý

vůlí či lépe řečeno zlovůlí nám byl několikrát

15. března 2022 v 17.00 hodin ve Společenském

odebrán. Toto je už ovšem nyní historie a Velký

centru Bystrc, Odbojářská 2, Brno-Bystrc. Účast na

hradní rybník je opět nedílnou součástí našeho

členské schůzi patří k základním právům člena MRS

spolku.

(dle Stanov MRS § 6 odst. 3, bod h) a umožňuje

Po vyřešení všech právních otázek týkajících se

členům ovlivňovat dění v pobočném spolku. Náměty

vlastnictví rybníka nám ihned začalo martyrium

a podněty jsou vítány.

s manipulačním

vodou

U prezence je nutné prokázat se platným průkazem

a samotnou údržbou. Všechny kroky s tím spojené je

totožnosti. Zároveň platí povinnost respektovat

dnes nutné probírat s odborníky, protože se jedná

všechna aktuálně platná hygienická opatření, která

o výhradně odborné práce. Velký hradní rybník

budou před konáním samotné výroční členské

v rybniční

schůze rovněž zveřejněna na našem webu.

řádem,

kaskádě

nakládáním

pod

hradem

s

Veveří

má

samozřejmě několik svých priorit, pro nás je ovšem
tou hlavní udržování funkčních vodních prvků
v krajině a podpora mládeže, a to nejenom její
rybářský výcvik, ale celková schopnost pozorovat
přírodu. Eliminaci rizika při přecházení nepřehledné
části vozovky k přehradě, kterou bylo nutné s dětmi
na táborech podstupovat, nemusíme snad ani
uvádět. Samozřejmě vlastnictví takového majetku
nese svá úskalí. Proto, abychom se byli schopni
o rybník dobře starat, jsme byli nuceni ho vypustit
a zjistit jeho technický stav.
Bohužel roky bez údržby a zub času se na rybníku,
respektive na výpustném zařízení, silně podepsaly.

Stav členské základny

Za posledních 20 let nebyla vedena ani evidence

Dne

rybníka. Kromě havarijního stavu výpustních zařízení

evidováno 2 077 členů, z toho je 278 dětí do 15 let.

je rybník také značně zabahněn a sediment bude

Za poslední tři roky vzrost počet našich členů o 115,

nutné odtěžit. V současné chvíli je připravována

děkujeme Vám za důvěru!

projektová dokumentace a

1.

prosince

2021

bylo

v naší

organizaci

pracujeme také na

rozpočtu opravy výpustních zařízení rybníka včetně
jeho odbahnění. V rámci dotace od Jihomoravského
kraje nám byl schválen příspěvek na projekt „Velký
hradní rybník – oprava výpustního zařízení“ ve výši
180 000 Kč,

a

to

na

vypracování

projektové

dokumentace. O dalším postupu budeme i nadále
informovat.
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TÁBORY V ROCE 2021
Po květnových závodech bylo v očích našich malých
rybářů vidět, jak moc se těší, že léto budou trávit
u vody.
Náš spolek nabízel na letní prázdniny poměrně

noční rybolov. Vše ale nebylo jen o chytání. Děti
navazovaly nová přátelství, učily se poznávat přírodu
a vyrážely společně na výlety. Nechyběla pěší túra po
okolí Brněnské přehrady a plavba parníkem na
zmrzlinu do Veverské Bítýšky.

širokou paletu táborů. Příměstský tábor, pobytový
tábor pro začátečníky a mírně pokročilé a pobytový
tábor pro pokročilé. Pojďme teď nasát atmosféru
takového rybářského táboření.

Pro děti i vedoucí to byla vítaná změna, která všechny
vytáhla od klávesnic a monitorů. Emoce byly mnohdy
natolik silné, že ukápla i nějaká ta slza.

Mimo tradiční chytání ze břehu si děti mohly
vyzkoušet tajemné chytání ryb z lodi. Když amur
potopil celou půlku rohlíku nastraženého na hladině,
nemohli jsme mnohdy ani dýchat. O následném
souboji snad nemá smysl ani psát. Adrenalin stříkal
na všechny strany. Mimo amurů jsme chytali také
kapry, štiky, candáty, úhoře, okouny a mnoho dalších
druhů ryb.
Ale není třeba smutnit, protože brzy budeme
společně objevovat krásy přírody a užívat si kouzla
rybaření.

Protože každý správný táborník by měl zkusit spát
venku, došlo také na přespání v bivacích a napínavý
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policií další navýšení kontrol. Věřím, že to slušní

SLOVO HOSPODÁŘE

rybáři ocení.

Vážené rybářky, vážení rybáři,
chtěl

bych

Vám

hojnou

Rád bych vás ještě seznámil s důležitou změnou

návštěvnost našich revírů Svratka 4 a Svratka 5. Letos

v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva. Na

to bylo opět téměř 100 000 docházek! Věřím, že jste

revíru Svratka 4 (461140) je nově z důvodu zimoviště

si odnesli od vody krásné zážitky a třeba i nějaký ten

ryb v úseku 100 metrů proti proudu od splavu

úlovek.

v Komíně v době od 1. ledna do 31. března zákaz

Pojďme se letos společně zaměřit na ty návštěvníky

lovu ryb.

našich revírů, kteří si možná říkají rybáři, ale v mých

Věřím, že oceníte, že plníme také svoje sliby. V roce

očích jsou to spíše pytláci. Jedná se o osoby, které na

2021 jsme do revíru Svratka 5 vysadili rekordní

našich vodách loví na 3 a více prutů, přivlastňují si

množství dravců (zejména candátů a štik). Chovejte

podměrečné a hájené ryby a ani denní limit úlovků

se k nim proto s úctou. Pokud chytíte podměrečnou

jim nic neříká. Doslova devastují naše revíry.

rybu, která má háček hluboko v jícnu, vlasec

Chtěl bych Vás proto požádat o pomoc, chraňme

i s háčkem ustřihněte a rybu co nejšetrněji pusťte.

společně naše vody a nepřehlížejme tuto činnost. Jen

Zachráníte jí tím život. Jednou Vám třeba právě tato

díky Vašemu oznámení rybářské stráži nebo policii

ryba splní sen o životním úlovku.

můžeme

Přeji

vše

velice

ochránit

poděkovat

pro

slušné

za

rybáře.

Při

prokázání těchto skutků si můžeme být jistí, že je

Vám

spoustu

nezapomenutelných

zážitků

u vody.

s prutem dlouhou dobu neuvidíme.

Petrův zdar!

Kontrolní činností rybářské stráže jsme v roce 2021

Váš hospodář

odhalili značné množství přestupků a zadrželi
i několik pytláků. V roce 2022 plánujeme s městskou

ZARYBNĚNÍ V ROCE 2021
REVÍR SVRATKA 4 (461 140)
jelec tloušť
lín obecný
parma obecná
pstruh duhový

2 000
625
2 500
867

ks
ks
ks
ks

kapr obecný
ostroretka stěhovavá
podoustev říční
mník jednovousý

3
9
10
2

085
670
000
000

ks
ks
ks
ks

REVÍR SVRATKA 5 (461 141)
candát obecný
lín obecný
sumec velký

19 687 ks
1 125 ks
580 ks

kapr obecný
pstruh duhový
štika obecná

15 903 ks
800 ks
6 832 ks
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NÁVOD NA VYPLNĚNÍ SUMÁŘE
Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost

názvem Dyje 4C s evidenčním číslem revíru

vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti

461 159.

povolenky tomu, kdo ji vydal (tedy vlastní PS nebo

7. V dalších sloupcích jsou již údaje o jednotlivých

jiné PS v případě zakoupení krátkodobé povolenky

druzích ryb, o jejich počtu a hmotnosti. Pro

u jiného svazu), spolu s řádně a úplně vyplněným

každý revír uvádíte vždy celkový počet kusů ryb

sumářem úlovků. Nejjednodušší je stáhnout si

a jejich součtovou hmotnost. Údaj se uvádí na

formulář elektronického sumáře z našeho webu,

jedno

který většinu polí vyplní automaticky a ušetří vám

22,7 kilogramu.

spoustu času. Najdete jej v záložce DOKUMENTY.

desetinné

místo,

tedy

například

8. V případě, že jste byl držitelem i pstruhové
povolenky, vynechejte pod mimopstruhovými

Správný způsob vyplňování sumáře:

revíry jeden až dva řádky a pokračujte sumarizací

1. Povinnost vrátit sumář a povolenku je zakotvena

docházek a úlovků

na pstruhových

revírech

ve Stanovách. Tam je rovněž stanoven trest při

stejným způsobem. Případně použijte druhý

nevrácení – nevydání povolenky k rybolovu pro

sumář.

další rok. Sumář můžete vrátit buď osobně, nebo
poštou na adresu PS.
2. Vyplňování sumáře začněte hned shora, takže
vyplňte řádně za který rok sumář sestavujete,
vypište své jméno a příjmení, doplňte čísla
povolenek

(mimopstruhové

a

a nakonec vypište označení PS, tedy

pstruhové)

Brno 2.

3. A nyní se dostáváme k vlastnímu vyplnění
sumáře. První kolonka ve sloupci Revír má
označení

ČÍSLO. Sem zapište šestimístné číslo

revíru,

které

zjistíte

z aktuálních

Bližších

podmínek a soupisu revírů. Například

461 141

pro revír Svratka 5.
4. V druhém sloupci označeném

NÁZEV vypište

čitelně jméno revíru. Zase vyberte jméno revíru
přesně ze soupisu revírů.
5. Další

sloupec

nese

označení

POČET

DOCHÁZEK. Sem vyplníte počet všech docházek
za rok na tento revír. Počítáte i ty docházky, kdy
jste si neponechal žádnou rybu nebo jste žádnou
neulovil.
6. Mnoho revírů, hlavně nádrže, jsou v seznamu
revírů uvedeny pod pořadovými čísly. Například
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Dyje 4C má podrevírů 21. V celkové sumarizaci

Sumáře, prosím, vracejte osobně při výdeji nebo

jsou všechny tyto "podrevíry" uvedeny pouze pod

posílejte doporučenou poštou.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ KROUŽKY

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Gymnázium Brno-Bystrc,

Jako rybářský spolek si zakládáme na tom, že rádi

Vejrostova 2

děláme věci, které nám dávají smysl. Budování

Vedoucí: Mgr. Petr Šurek

vztahu mládeže k přírodě je pro nás celoživotním

Ing. Roman Straka

posláním. Každý rok se do našich kroužků hlásí

Mgr. Aleš Kottek

desítky dětí. Celý rok se s tímto malým potěrem

Kdy: každý čtvrtek 15.30-16.30 hodin

pipláme, aby se naučil chytat ryby. Abychom si

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí

ověřili,

Kontakt: 702 595 077, 606 754 281

zda

děti

opravdu

zvládnou

jít

zcela

samostatně na ryby, pořádáme pro ně na závěr

Dům dětí a mládeže, Brno-Řečkovice,

rybářské závody. Kluci a holky mezi sebou měří síly

Gromešova 1

s naprosto minimální dopomocí dospělých. Jeden

Vedoucí: Ing. Jan Bartoň

takový závod se odehrál v sobotu 29. května 2021.

Ing. Martin Báča

A kdo vyhrál? Ani jeden z 35 závodníků nezůstal bez

Kdy: každé úterý 17.30-18.30 hodin

ryby! Díky štědrým darům od rodičů a sponzorů

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí

a finanční podpoře MČ Brno-Bystrc si svoji cenu

Kontakt: 603 800 935

odnesl úplně každý. Na ty nejzdatnější lovce čekaly
pruty, navijáky, podběráky a mnoho dalšího. Celkem

MRS PS Brno 2, Brno-Jundrov,

se podařilo nachytat téměř 10 000 centimetrů ryb,

Optátova 26

nejlepší z rybářů chytil přes 700 centimetrů.

Vedoucí: Tomáš Havlíček

V dlouhodobé historii je to asi absolutní rekord.

Martin Pařil

Gratulujeme všem účastníkům!

Kdy: každé úterý 15.30-19.00 hodin
Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí,
pokročilí
Kontakt: 730 580 082
MRS PS Brno 2, Brno-Jundrov,
Optátova 26
Vedoucí: Vojtěch Sklenář
Kdy: každý čtvrtek 16.00-18.00 hodin
Pro koho: pokročilí, začínající dospělí
Kontakt: 604 234 066
Salesiánské středisko mládeže, Brno-Žabovřesky

Všechny kroužky začínají v měsíci říjnu. Kroužkovné

Foerstrova 2

je 1 000 Kč na rok. Dále nabízíme tábory, příměstské

Vedoucí: Pavel Plšek

tábory, přednášky a kurzy rybaření pro děti a mládež

Ing. Martin Báča

našeho

Kdy: každé pondělí 16.00-17.00 hodin

spolku.

Termíny

a místa

konání

jsou

průběžně vypisovány přes rezervační systém. Zajímá

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí

Vás, jak to na rybářských kroužcích probíhá? Sledujte

Kontakt: 604 209 234

náš Facebook a YouTube!

Vedoucím mládeže je Martin Pařil, případné dotazy
můžete

posílat

na

e-mailovou

adresu

krouzky@psbrno2.cz
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VÝDEJ ČLENSKÝCH PRŮKAZŮ

ÚŘEDNÍ HODINY V ROCE 2022

A POVOLENEK V ROCE 2022

leden,

pondělí

11.00-17.00

únor

středa

11.00-17.00

vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni

březen

pondělí

15.00-17.00

stejně jako v loňském roce letošní výdej upravit.

duben

pondělí

15.00-17.00

Vážené

rybářky

a

vážení

rybáři,

Každý, kdo bude chtít řešit novou povolenku, se

02.05.2022

bude muset registrovat do rezervačního systému,

květen

a to buď na webu www.mrsbrno2.cz, nebo na

červen

06.06.2022

15.00-17.00

červenec

11.07.2022

15.00-16.00

srpen

01.08.2022

15.00-16.00

září

05.09.2022

15.00-16.00

říjen

03.10.2022

15.00-16.00

listopad

07.11.2022

15.00-16.00

prosinec

05.12.2022

15.00-16.00

tel. 541 214 862 vždy v pondělí a středu od 15.00
do 17.00 hodin.
Vrácení sumáře a povolenky bude probíhat buď
korespondenčně (zašlete doporučeně poštou na
adresu Optátova 26, Brno 637 00), nebo osobně
při výdeji. Roční povolenku je nutné spolu se
sumářem úlovků odevzdat nejpozději do 15. ledna!

16.05.2022

15.00-17.00

Při výdeji mějte z důvodu plynulého odbavení bez
front vše předem nachystáno. Každý výdej bude trvat

V případě, že pondělí nebo středa připadá na státní

nejdéle 5 minut a není z kapacitních důvodů možné

svátek, výdej nebude probíhat.

na 1 rezervaci vydat více než 2 povolenky. Při
vyřizování

více

než

dvou

povolenek

musíte

rezervovat další termín. Vše ostatní se dozvíte přímo
u výdeje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V letošním roce došlo z důvodů vývoje nového
Rybářského Informačního Systému RIS k navýšení
ceny členství na 1 300 Kč. Členská známka musí být
zakoupena nejpozději do konce února. Pokud tak
neučiníte, členství zaniká. Členství lze obnovit pouze

ŠKOLENÍ A ZKOUŠKY

zaplacením zápisného 1 000 Kč (dle Stanov MRS §6

Školení zájemců o sportovní rybolov (mládež ve věku

odst. 3, bod g).

16-18 let a dospělí), včetně závěrečné zkoušky,

MIMOŘÁDNÝ VÝDEJ POVOLENEK

proběhnou
•

18. ledna 2022 ve 14.30 hodin,

•

8. února 2022 ve 14.30 hodin.

pondělí

27.12.2021

9.00-15.00

středa

29.12.2021

9.00-15.00

Rezervace probíhá elektronicky přes rezervační

sobota

08.01.2022

9.00-15.00

systém. Další školení budou probíhat vždy jednou za

sobota

29.01.2022

9.00-15.00

měsíc a termíny budou předem zveřejněny na našich

sobota

26.02.2022

9.00-15.00

webových stránkách.
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