
Další důležitá upozornění. 

a) Bez platného rybářského lístku/musíte si platnost RL kontrolovat každoročně sami/a prokazatelně včas odevzdané 

rybářské evidence docházek a úlovků + sumáře úlovků za rok 2012, nebude možné vydat povolenky k rybolovu na rok 

2013. Řádně vyplněné docházky včetně sumarizace odevzdávejte před členskou schůzí a na výdejně povolenek                

MS HRUŠOVANY v chatě u rybníka,  v termínech výdejů do 15.ledna . 

b) Každý rok začátkem prázdnin pořádá naše MO MRS BRNO 5,  DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR. Informace o termínu tábora 

a přihlášky, získáte v termínech výdejů povolenek v kanceláři MO, nebo další informace na tel: 728 729 071                  

u pana  Ing.Tomáše Opravila a na našich webových stránkách www.mrsbrno5.cz  

c) Splnění brigádnické povinnosti za rok 2013, má náš člen možnost splnit po celý rok na našich místních skupinách 

nebo na našich rybochovných zařízeních po dohodě z vedoucím brigád na MS, nebo z rybničním hospodářem                                         

a také náhradou za neodpracovanou brigádu tj. 100 kg krmení (pouze pšenice nebo kukuřice) což je adekvátní 

množství k úhradě za neodpracovanou brigádu (500,-Kč).                                                                                                                                                                                                                                 

d) Kontakt do Hrušovan u Brna na naše rybochovné zařízení je: hospodář pan Štěpán Ryšavý, telefon. 608 463 751   

Kontakt do Opatovic na MS, na pana Petra Bednáře                                                                                                                           

Kontakt do Syrovic na MS, pana Stanislava Mandíka, telefon. 608 273 519 

e) Termíny výdejů povolenek na MS HRUŠOVANY                                                                                                                                    

Leden-Únor ,výdej začíná nedělí 6 ledna,  dále o sobotách a nedělích vždy od 9 do 12 hodin.                                                                                        

BŘEZEN – už jenom v sobotu v čase od 9 do 11 hodin. Dále jenom po telefonické domluvě na tel. 739 260 160                                                                                                                                                                           

Termíny výdejů povolenek v kanceláři MO MRS BRNO 5, Průchodní 2, 602 00, Brno.                                                                                      

Duben                           úterý                    od 15 do 18 hodin                                                                                                                                                           

Květen a Prosinec      úterý                    od 15 do 18 hodin                                                                                                                          

V srpnu a listopadu se povolenky nevydávají z důvodu dovolených a přípravy prověrek na MRS.                                                                                                                                                          

f) Připomínáme našim členům, přečtěte si v levé časti informačního letáku, informaci o cenách členství a povolenek. 

Kromě  ročních republikových povolenek, se našim členům v roce 2013 nic nemění !!! Co se týká brigádnické 

povinnosti tak sjezd MRS v říjnu 2011 stanovil pro všechny organizace MRS od roku 2013, spodní hranici finančního 

plnění na 500,-Kč., horní hranice a počet odpracovaných hodin je na uvážení MO. 

g) Pokud máte již členskou legitimaci plnou členských známek nebo ji máte nějak poškozenou, tak si k výdeji doneste 

novou fotografii. Totéž platí i pro ty naše členy kteří tam mají vylepenou fotografii na které se liší od dnešní 

podoby!!!  

h) Ostatní kontakty na MO MRS BRNO 5,o.s.                                                                                                                                                           

Předseda MO, Zdeněk Vágner st. tel.777 840 544, tajemník MO, Zdeněk Vágner tel.608 832 060 ,                                                              

místopředseda MO, Ing.Rostislav Šveňha tel.602 736 237, výdej povolenek na MO, Zdeněk Smolka tel.602 889 027 

http://tel:%20728
http://www.mrsbrno5.cz/

