
 

 

 

 

 

 

 

SLOVO PŘEDSEDY  

Vážené rybářky, vážení rybáři, 

rok 2022 nám uplynul jak voda v řece Svratce, a tak 

mi dovolte jeho malé shrnutí. 

Vloni se náš spolek i přes odchody do rybářského 

nebe rozrostl a aktuálně máme 2 073 členů, z toho 

294 dětí do 15 let. Zájem o členství v našem spolku 

rok od roku roste a to je nejlepší vizitkou naší práce. 

Dětské kroužky, které začaly na přelomu září a října, 

hlásí rekordní počet dětí - přes 120. Celkem přes 70 

dětí v 5 turnusech našich letních táborů za rok 2022 

je dalším skvělým ukazatelem (zájem překračoval 

nabídku). Musím vyzdvihnout práci všech vedoucích 

a pomocníků, kteří nám s dětmi v kroužcích 

pomáhají. Ti z vás, kteří sledujete náš Facebook, jistě 

víte o všech akcích takřka v přímém přenosu. 

Kromě jiného se nám podařilo získat dotace na novou 

loď, energie, projekt opravy rybníka a v neposlední 

řadě také na rybářské závody. Za toto všechno bych 

chtěl poděkovat našim partnerům v čele 

s Jihomoravským krajem, městem Brnem a městskou 

částí Brno-Bystrc a také všem sponzorům, vedoucím 

a rodičům, že nám i v této náročné době zůstávají 

nakloněni.  

Zdražování, které trápí poslední měsíce naše 

peněženky, se nevyhnulo ani povolenkám, které 

podraží průměrně o 15 % (důvodem jsou růsty cen 

vstupů při chovu ryb). Za mimopstruhovou povolenku 

pro dospělé si tedy nově zaplatíte 1 100 Kč. Cena 

členské známky zůstává nezměněna a činí 1 300 Kč. 

Zarybnění jak přehrady, tak řeky se neslo 

v obdobném tempu jako loni, takže podzim byl na 

úlovky opravdu bohatý. Vždyť kapr přes 20 kg či 

metrová štika jsou snem snad každého rybáře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po všech peripetiích se nám podařilo získat stavební 

povolení na Velký hradní rybník, takže budeme řešit 

samotnou opravu, která by měla proběhnout 

v letošním roce. Na podzim jsme za účasti dětí 

a rodičů vysadili 65 nových stromů okolo přehrady. 

Bude to krásný pocit, ukazovat za 10 a více let, co po 

nás zůstává. 

Mám ještě jedno téma související s končícím rokem, 

a to jsou pytláci. Bohužel letos má naše rybářská 

stráž nejvíc „zářezů na pažbě” za poslední roky. Je 

potřeba říci, že drzost, arogance a agresivita pytláků 

se stupňuje, proto jsme posílili rybářskou stráž 

o další zájemce. Apeluji na všechny slušné rybáře: 

„Nebuďte lhostejní a sledujte své okolí!“ Děkuji. 

Již tradičně bych chtěl poděkovat výboru našeho 

spolku, hospodáři a jeho zástupci, kontrolní a revizní 

komisi, rybářské stráži, vedoucím kroužků a všem, 

kdo nám pomáhají nebo se jinak spolupodílejí na 

vedení spolku. 

Do roku 2023 přeji všem pevné zdraví a mnoho času 

u ryb, kterého není nikdy dost! 

 

Petrův zdar! 

 

Váš předseda Ing. Jan Bartoň 

 
 

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brno 2, Optátova 26, 637 00  Brno 

www.mrsbrno2.cz   info@mrsbrno2.cz   +420 541 214 862 

ZPRAVODAJ 
2023 



2 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Petr Bruna       Martin Rosí       Mgr. Roman Němec       Finita s.r.o. 

Music bar Jundrov  

   

Městská část 

Brno-Bystrc 

Sportovní rybník Rebešovice 

Restaurace U Mocnáře  Ing. Daniel Odvářka  RAMRET 
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MÁME NEJLEPŠÍ KROUŽKY V MRS! 

V sobotu 8. října 2022 proběhl v Brně Obřanech 

seminář pro vedoucí kroužků Moravského 

rybářského svazu. Účastníci měli možnost 

vyslechnout mnoho informací o rybolovné technice, 

soutěži Zlatá udice a základech výuky lovu ryb udicí. 

Velká část byla věnována sdílení zkušeností 

a organizaci práce v kroužcích. Zlatým hřebem bylo 

vyhlášení soutěže o nejlepší rybářský 

kroužek Moravského rybářského svazu. V kategorii 

spolků nad 400 členů obsadil 1. místo právě náš 

Pobočný spolek Brno 2. Toto ocenění odráží naše 

dlouhodobé úsilí v práci s dětmi a nesmírně si ho 

vážíme. 

Jak jistě víte, práce s mládeží je něco, co nás 

nesmírně naplňuje. Vše začíná v říjnu teoretickou 

přípravou v učebnách, kterou hodně zpestřujeme 

návštěvami Mendelovy univerzity, rybářských 

potřeb nebo třeba Modré. Od jara se pak s dětmi 

přesouváme k vodě a cvičíme na vodách určených 

jen pro mládež. Vyvrcholením jsou vždy rybářské 

závody, ale ani tím práce nekončí. Celé léto se totiž 

věnujeme organizaci rybářských táborů, které děti 

milují. Vždyť v roce 2022 jsme otevírali 5 turnusů. 

Sotva skončí tábory, hned začínáme plánovat novou 

sezónu. 

V letošním školním roce nabízíme kroužky 

v Bystrci, Jundrově, Řečkovicích a Žabovřeskách. Do 

kroužků je nyní přihlášeno rekordních 124 malých 

rybářů, čímž je kapacita pro letošní rok naplněna. 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2023 

Výbor pobočného spolku všechny co nejsrdečněji 

zve na výroční členskou schůzi, která se koná 

v úterý 7. března 2023 v 17.00 hodin ve 

Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2, Brno-

Bystrc. Účast na členské schůzi patří k základním 

právům člena MRS (dle Stanov MRS § 6 odst. 3 

písm. h) a umožňuje členům ovlivňovat dění 

v pobočném spolku. Náměty a podněty jsou vítány. 

U prezence je nutné prokázat se platným průkazem 

totožnosti.  

 

 

STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY  

Dne 1. prosince 2022 bylo v naší organizaci 

evidováno 2 073 členů, z toho 294 dětí do 15 let. 

Jako jeden z mála spolků si držíme stav naší 

základny, děkujeme vám za důvěru! 

ŠKOLENÍ A ZKOUŠKY 

Školení zájemců o sportovní rybolov (mládež ve 

věku 16-18 let a dospělí), včetně závěrečné 

zkoušky, proběhnou 

• 10. ledna 2023 ve 14.30 hodin, 

• 31. února 2023 ve 14.30 hodin.  

Rezervace probíhá elektronicky přes rezervační 

systém. Další školení budou probíhat vždy jednou 

za měsíc a termíny budou předem zveřejněny na 

našich webových stránkách. 

  



4 

 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

Květen se již po mnoho let pojí s pořádáním 

dětských rybářských závodů, kde spolu poměřují 

síly příznivci Petrova cechu, kteří v daném roce 

získali svoji první povolenku k lovu ryb. Letos jsme 

si tento „svátek“ měli možnost užít v sobotu 

14. května 2022. Pro náš spolek je takový závod 

vždy velkým svátkem. Vše se plánuje dlouho 

dopředu a na organizaci se podílí velké množství 

lidí. 

Nejprve je nutné dokonale připravit závodní trať, 

což obnáší likvidaci náletovin, sečení trávy, revizi 

břehů a také důkladný úklid. Týden před akcí je 

potřeba nachystat ceny, diplomy, pasovací listy, 

bodové listy a spoustu dalších drobností. Pár dní 

před tím, než budou moci naši malí lovci nahodit 

svoje udice, nasadí hospodář do vody ještě nějakou 

tu rybí obsádku. Nyní je vše připraveno a dlouho 

očekávaný rybářský svátek může začít. 

 
Celý tým funguje jako dobře namazaný stroj. 

Registrace závodníků, stavba zázemí, kolíkování 

lovných míst… Pozor! Tady se ukazuje první 

opravdu náročný úkol. Do letošního závodu se totiž 

přihlásilo rekordních 50 závodníků! Ale i s tím jsme 

si poradili. Nic tedy nebránilo tomu, aby pan 

předseda všechny pozdravil a ujal se slavnostního 

aktu pasování na rybáře. Ještě v září nepoznali 

kapra od amura a dnes jsou z nich rybáři. Páni! 

Všichni se rychle přesunuli na svá vylosovaná místa 

a mohli jsme začít. Ryby byly zprvu opatrné 

a nedůvěřivé. Netrvalo dlouho a na břeh se podíval 

první hladový pstruh. Za ním hned další a další 

a další… Jak slunce stoupalo po obloze, ryby byly 

stále žravější. Místy jsem měl pocit, že snad pstruzi 

skáčou do baťohu i sami! 

Hned bylo vidět, jak si kluci a holky užívají to napětí 

a následný adrenalin, když se splávek potopil a po 

záseku následoval rychlý úprk za zvuku kvílející 

brzdy navijáku. Taková věc se nedá ani slovy 

popsat, ta se musí jedině zažít. Děti byly plné 

zážitků. 

Vše krásné ale také musí někdy skočit. Hluboký hlas 

předsedy zavelel vytáhnout pruty z vody a bylo 

dobojováno. Zbývalo jen spočítat délky všech těch 

chycených kaprů, plotic, okounů, línů a pstruhů. 

Chytilo se tolik ryb, že rozhodčí byli mnohdy rádi za 

kalkulačku. Jasně se ukázalo, že letos byla naše 

drobotina velmi dobře připravena. Než si všichni 

uklidili svá místa, měli jsme sečteno. Ať už byla na 

úlovkovém listu ryba jedna, dvě nebo třeba deset, 

každý si zasloužil nějakou tu hodnotnou cenu. 

 
Tohle všechno bylo možné jen díky bohaté podpoře 

od našich přátel, rodičů, sponzorů a také radnice 

městské části Brno-Bystrc, která náš tradiční závod 

finančně podpořila. Moc si této podpory vážíme, 

protože to není v dnešní době rozhodně 

samozřejmostí. Petrův zdar! 
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ KROUŽKY 

Gymnázium Brno-Bystrc,  

Vejrostova 2 

Vedoucí: Mgr. Petr Šurek 

 Ing. Roman Straka 

 Mgr. Aleš Kottek 

Kdy: každý čtvrtek 15.30-16.30 hodin 

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí 

Kontakt: 702 595 077, 606 754 281  

 

Dům dětí a mládeže, Brno-Řečkovice,  

Gromešova 1 

Vedoucí: Ing. Jan Bartoň 

 Jan Vild 

Kdy: každé úterý 17.00-18.00 hodin 

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí 

Kontakt: 603 800 935  

 

MRS PS Brno 2, Brno-Jundrov,  

Optátova 26 

Vedoucí:  Tomáš Havlíček 

 Martin Pařil 

 Michal Markus 

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 

 Helena Bílá 

Kdy: každý čtvrtek 16.00-18.00 hodin 

Pro koho: pokročilí, začínající dospělí 

Kontakt: 604 234 066 

 

Salesiánské středisko mládeže, Brno-Žabovřesky 

Foerstrova 2 

Vedoucí:  Ing. Martin Báča  

     Luboš Herz 

Kdy: každou středu 17.00-18.00 hodin 

Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí 

Kontakt: 604 209 234 

 

Vedoucím mládeže je Martin Pařil, případné dotazy 

můžete posílat na e-mailovou adresu 

krouzky@psbrno2.cz 

 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ TÁBORY 

V roce 2022 se podařilo zrealizovat celkem 

5 turnusů dětských rybářských táborů, z toho dva 

příměstské a tři klasické - pobytové. 

Smyslem těchto táborů nebylo jen přivést děti opět 

do přírody, ale také prohlubovat v nich důležité 

hodnoty, jako jsou pomoc druhým, kamarádství, 

respekt k přírodě apod. Na děti kromě 

neuvěřitelných zážitků z rybaření čekal také nabitý 

program. Náplň byla opravdu rozmanitá od přípravy 

ohniště, opékání dobrot na ohni, výroby 

malovaných kamínků, spaní pod širým nebem, 

práce s nářadím, přes přednášky o rybách 

a rybolovné technice až po vědomostní 

a dovednostní hry. 

Nemohli jsme také zapomenout na výlety lodí po 

přehradě, kdy bylo možné vyzkoušet lov přívlačí 

z lodě. Všechny úkoly byly koncipovány tak, aby si 

děti musely navzájem pomáhat a důvěřovat si. 

Samozřejmě došlo také na úlovky, a to opravdu 

bohaté. Troufáme si říci, že děti nachytaly za tábor 

více než mnozí rybáři za několik let! Krásní kapři, 

líni, plotice, perlíni, štiky a téměř metroví amuři. To 

všechno naši mladí nachytali a následně pustili zase 

zpátky do vody. Byl to skvěle strávený čas nejen 

u vody. 

 



6 

 

SLOVO HOSPODÁŘE 

Vážené rybářky, vážení rybáři,  

předem bych chtěl vykonavatelům Petrova cechu 

poděkovat za hojnou návštěvu našich rybářských 

revírů Svratka 4 a Svratka 5 v roce 2022. Řečeno 

v číslech bezmála 100 000 docházek na oba revíry. 

Doufám a pevně věřím, že pro většinu z Vás to byly 

chvíle bezstarostné, příjemně strávené u naší 

milované vody a pro nás rybáře s naším úchvatným 

koníčkem navíc obohacené o krásné zážitky. 

Na těchto rybářských revírech, které náš spolek 

obhospodařuje, se značně zvýšila návštěvnost, a to 

bez ohledu na situaci, která panuje kolem nás, ať 

už je to inflace, ta bohužel zasáhla do značné míry 

i náš rybářský svět, či jiné nepříjemnosti 

celosvětového významu.   

Značný nárůst  docházek na naše revíry je pro nás 

zadostiučiněním a velice nás těší. Snad i proto se 

můžeme domnívat, že naše práce v zarybňování 

a ochraně svěřených revírů, stejně jako účelné 

nakládání se svěřenými prostředky hospodářem 

i spolkem na zarybnění, byla pro Vás povzbuzením 

do další náročné sezony 2023. Do budoucna 

budeme i nadále zajišťovat vysazování kvalitních 

a zdravých násad ryb, avšak hospodaření na 

revírech není jen o zajišťování ryb určených 

k vysazení, ale je to mimo jiné i o sběru uhynulých 

ryb po zimním období, kdy ryby jsou oslabeny 

a napadeny různými parazity a virózami, 

způsobenými nadměrně a dlouhodobě studeným 

počasím. Ani letošní rok tohoto smutného jevu 

nebyl ušetřen. 

 
 V číslech jsme posbírali přibližně 1 metrák 

uhynulého kapra, 7 ks tolstolobiků o celkové 

hmotnosti 1,5 metráku a 1 metrák ostatních druhů 

ryb – převážně cejnů. Výlov uhynulých ryb patří 

k běžným úkonům nejen hospodáře, ale zapojují se 

i členové rybářské stráže, přičemž po výlovu se ryby 

tzv. „napytlují“ a odváží do kafilerie. Tímto bych rád 

poděkoval všem, kteří se na této činnosti podílejí, 

protože obzvláště v parných letních dnech je to 

práce náročná a mnohdy i vyčerpávající.  

Pokud již byla zmíněna rybářská stráž, rád bych 

věnoval pár řádků její činnosti, protože se neustále 

potýkáme nejen s nepoctivými rybáři, ale zejména 

s pytláky. Velmi si ceníme výborné spolupráce s naší 

rybářskou stráží, která se letos rozrostla a její 

profesionální vystupování a nasazení v potlačování 

pytláctví přináší úspěchy. Sami jste jistě pocítili 

zvýšení počtu kontrol na našich revírech Svratka 4 

a Svratka 5, přičemž za sledované období od 

1. 1. 2022 do 7. 11. 2022 evidujeme 30 ks 

odebraných povolenek za závažné prohřešky. Toto 

číslo je v celkovém počtu kontrol velice uspokojující 

a ukazuje, že kromě těchto tří desítek případů jste 

jako rybáři velice svědomití a plníte si své 

povinnosti řádně a důsledně. Nejčastějšími 

prohřešky byly: 

• lov mimo stanovenou denní dobu lovu, 

• přepisování zápisů v povolence k lovu, 

• nepřítomnost u prutů, 

• nezapsání docházky, 

• nezapsání si přisvojeného úlovku, 

• lov na více udic, 

• přisvojení si podměrečné ryby, 

• přisvojení si více ušlechtilých ryb, než je 

dovoleno, 

• porcování ryby u vody, 

• znečišťování lovného místa, 

• lov na neplatnou povolenku,  

• nešetrné zacházení s ulovenou rybou. 
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Mezi raritní případy porušování rybářského zákona 

zařadím lov na povolenku vydanou na rok 2019, 

nezapsání a přisvojení si trofejního kapra o váze 26 

kg a jeden případ útoku na člena rybářské stráže, 

který byl následně předán do rukou zákona pro 

podezření ze spáchání trestného činu útoku na 

úřední osobu.  

Vedle třiceti odebraným povolenkám nepoctivým 

rybářům se rybářské stráži podařilo lapit za stejné 

období 19 pytláků. Pytláci byli, jsou a budou, ale 

díky skvělé práci členů rybářské stráže jich snad 

bude ubývat a budeme se s nimi potýkat stále méně. 

Poměr 30:19 je jasným ukazatelem toho, s čím se 

snaží rybářská stráž bojovat. Rybář se totiž 

neschovává, ale pytláka je třeba najít, a proto budou 

kontroly rybářské stráže pokračovat 

i v nadcházejících letech, a to v daleko větší 

intenzitě i rozsahu. 

Dále bych touto cestou rád upozornil, že od roku 

2022 dochází na revíru Svratka 4 (revír č. 461 140) 

k úpravě BVRP, a to v úseku v Komíně nad splavem 

ve znění: „Od splavu v Komíně 100 metrů proti 

proudu. Zákaz lovu ryb v době od 1. 1.  do 31. 3.“  

Důvod je ochrana rybí osádky, neboť tento úsek 

tvoří přirozené zimoviště ryb. 

Dobrých zpráv není nikdy dost, a proto bych rád 

uvedl, že letošní rok bylo do přehrady vysazeno 

rekordně ryb, a to jak kaprů, tak i dravců, zejména 

štik a candátů. V trendu vysazování bychom i nadále 

chtěli pokračovat. Dovolím si apelovat na všechny 

rybáře, kteří rádi chytají dravce na rybičky, aby byli 

k těmto rybám ohleduplní a zacházeli s nimi se vší 

opatrností tak, jak uvádí rybářský řád (Bližší 

podmínky k výkonu rybářského práva), a pokud se 

stane, že dravec podměrečných rozměrů má 

rybičku již tzv. „zažranou“, musí rybář/rybářka 

vlasec i s háčkem ustřihnout co nejblíže tlamě ryby 

a poté co nejšetrněji rybu pustit.  

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za porozumění 

a v nadcházející sezoně srdečně přeji všem 

rybářkám a rybářům hlavně mnoho zdraví, spoustu 

krásných úlovků a dní strávených na rybách. 

S pozdravem hospodáři PS Brno  

Petrův zdar! 

Váš hospodář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARYBNĚNÍ V ROCE 2022 

 REVÍR SVRATKA 4 (461 140) 

jelec tloušť   2 000 ks    kapr obecný     2 882 ks 

lín obecný      400 ks    ostroretka stěhovavá    2 500 ks 

parma obecná  5 000 ks   podoustev říční     8 000 ks 

pstruh duhový     666 ks   mník jednovousý          60 ks 

jelec jesen      850 ks   úhoř říční      1 300 ks 

 

REVÍR SVRATKA 5 (461 141) 

candát obecný         29 876 ks   kapr obecný   11 806 ks 

lín obecný            2 173 ks   pstruh duhový        667 ks 

sumec velký      144 ks   štika obecná   12 735 ks 
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VÝDEJ ČLENSKÝCH PRŮKAZŮ 

A POVOLENEK V ROCE 2023 

Vážené rybářky a vážení rybáři, 

v minulých letech jste si zvykli na zavedení 

rezervačního systému pro výdej povolenek. 

Vzhledem k tomu, že se tento systém osvědčil, 

zůstaneme u něj i nadále. 

Každý, kdo má zájem o novou povolenku, se 

zaregistruje do rezervačního systému, a to buď na 

webu https://www.mrsbrno2.cz/rezervacni-

system/, nebo na 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! 

Při výdeji mějte z důvodu plynulého odbavení bez 

front vše předem nachystáno. Každý výdej bude 

trvat nejdéle 5 minut a není z kapacitních důvodů 

možné 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 

Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost 

vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti 

povolenky tomu, kdo ji vydal (tedy vlastní PS nebo 

jiné PS v případě zakoupení krátkodobé povolenky 

u jiného svazu), spolu s řádně a úplně vyplněným 

sumářem úlovků. Nejjednodušší je stáhnout si 

formulář elektronického sumáře z našeho webu, 

který většinu polí vyplní automaticky a ušetří vám 

spoustu času. Najdete jej v záložce DOKUMENTY. 

MIMOŘÁDNÝ VÝDEJ POVOLENEK 

  

ÚŘEDNÍ HODINY V ROCE 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY 

V průběhu celého roku opět připravujeme cyklus 

přednášek, které budou určeny začínajícím 

i zkušeným rybářům. Zajímá vás, jak chytit 

metrovou hlavatku, trofejního kapra nebo chcete 

proniknout do tajů opravdové plavané? Pak určitě 

sledujte naše webové stránky, ať vám nic neunikne!  

 

 

 

28.12.2022 9.00-15.00 

29.12.2022 9.00-15.00 

07.01.2023 9.00-15.00 

28.01.2023 9.00-15.00 

25.02.2023 9.00-15.00 

leden, 

únor 

pondělí 11.00-17.00 

středa 11.00-17.00 

březen pondělí 15.00-17.00 

duben pondělí 15.00-17.00 

květen 
15.05.2023 

29.05.2023 
15.00-17.00 

červen 05.06.2023 15.00-16.00 

červenec 10.07.2023 15.00-16.00 

srpen 07.08.2023 15.00-16.00 

září 04.09.2023 15.00-16.00 

říjen 02.10.2023 15.00-16.00 

listopad 06.11.2023 15.00-16.00 

prosinec 04.12.2023 15.00-16.00 

 

V případě, že pondělí nebo středa připadá na státní 

svátek, výdej nebude probíhat. 

http://www.mrsbrno2.cz/rezervacni-system/
http://www.mrsbrno2.cz/rezervacni-system/

