
Další důležitá upozornění pro MS SYROVICE 

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 

2013, nebude možné vydat povolenky k rybolovu na rok 2014. Řádně vyplněné docházky 

včetně sumarizace odevzdávejte u vašeho výdejce povolenek, v termínech výdejů do   

15.ledna. 

b) Každý rok začátkem prázdnin pořádáme DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR. Informace o 

termínu tábora získáte do 15 dubna na naší webové stránce www.mrsbrno5.cz nebo přímo u 

pana Ing. Tomáše Opravila. Předběžný  termín  tábora na Dalešické přehradě                                 

28.6.- 13.7.2014  

c) Splnění brigádnické povinnosti za rok 2014 má náš člen možnost splnit po celý rok na 

našich místních skupinách po dohodě s vedoucími brigád na MS. Od letošního roku je zrušeno 

náhradní plnění brigád obilím.                                                                                                                                                                     

Kontakt na MS Hrušovany u Brna - pan Ryšavý Štěpán, telefon 608 463 751                                                                                                                        

Kontakt na MS Opatovice - pan Bednář Petr, telefon 724 904 696                                                                                            

Kontakt na MS Syrovice - pan Mandík Stanislav, telefon 734 729 739                                                             

d) Termíny výdejů MS SYROVICE u pana Mandíka.                                                                          

Leden – každou sobotu a neděli od 14 do 16 hodin . V týdnu - denně po 18 hodině a to vždy u 

pana Mandíka. Dále jen po telefonické domluvě na  tel. 734 729 739                                                                                                                                                                                      

e) Termíny výdejů povolenek v kanceláři MO MRS BRNO 5, Plotní 26, 602 00, Brno.              

Leden, Únor – úterý a čtvrtek 10 až 18 hod., Březen – úterý a čtvrtek 13 až 18 hod., 

Duben - úterý   od 15 do 18 hod., Květen až Prosinec – každé 2. a 4. úterý 15 až 18 hod.,                                                                                                                                                          

 Srpen a Listopad - je kancelář uzavřena z důvodu dovolených nebo přípravy na 

  kontrolu hospodaření na MRS.                                                                                                                                                          

f) Připomínáme našim členům, přečtěte si v levé časti informačního letáku, informaci o 

cenách členství a povolenek. 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 mají 

vylepenou fotografii, na které se liší od dnešní podoby!!!  

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

Předseda MO, Zdeněk Vágner st., tel. 777 840 544, místopředseda MO, Ing. Rostislav Šveňha   

tel. 602 736 237, tajemník MO, Zdeněk Vágner ml. tel. 608 832 060                                                                

                                                                                                                                                                                    

 ZÁVĚREM VŠECH INFORMACÍ PŘEJEME NAŠIM ČLENŮM HEZKÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU 2014 TAKÉ MNOHO RYBÁŘSKÝCH ÚSPĚCHŮ. 

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ o. s., MO BRNO 5, 
TENTO INFORMAČNÍ LETÁK SLOUŽÍ PRO ČLENY MS SYROVICE 

 JAKO INFORMACE O CENÁCH POVOLENEK A POPLATKŮ PRO ROK 2014 

E-mailová adresa : 

Telefon : 
Naše poštovní adresa:  

Moravský rybářský svaz o. s., MO Brno 5, Plotní 26, 602 00 Brno /číslo účtu MO:  2026271369 / 0800 

Poplatky členů:                      nad 18 let           16-18 let             8-15 let 
Členský příspěvek:                                400,- Kč                       350,- Kč                       200,- Kč     platíte vždy dle kategorie 

Manipulační poplatek:                         100,- Kč                       100,- Kč                       100,- Kč     platíte při členství 

Nové stanovy:                                          10,- Kč                          10,- Kč                         10,- Kč      

Nesplněná brigáda:                              500,- Kč                        500,- Kč                           ---          viz. ostatní informace 

Zápisné:                                                1000,-Kč                       1000,-Kč                            ---          viz. ostatní informace 

Povolenka mimopstruhová:  nad 18 let          16-18 let + ZTP   8-15 let 
Roční:                                                       800,- Kč                       400,- Kč                          250,- Kč 

Měsíční:                                                   550,- Kč                          ---                                  --- 

Týdenní:                                                  300,- Kč                           ---                                 ---- 

Roční republiková:                              2900,- Kč                          ---                                  ---- 

Bližší podmínky MP:                               10,- Kč                           10,- Kč                           10,- Kč   jsou platné i v roce2014 + dodatek 

Povolenka pstruhová:             nad 18 let         16-18 let + ZTP     8-15 let 
Roční:                                                       1000,- Kč                     500,- Kč                        300,- Kč 

Týdenní:                                                     400,- Kč                      ----                                   ---- 

Roční republiková:                                3200,- Kč                       ----                                  ----- 

Bližší podmínky P:                                    10,- Kč                       10,- Kč                            10,- Kč  jsou platné i v roce 2014 

Ostatní informace: Platby můžete provést hotovostně na místní skupině ve výdejních dnech  

u pana Stanislava Mandíka. 

Leden – každou sobotu a neděli od 14  do 16 hodin. V týdnu - denně po 18 hodině a to vždy u 

pana Mandíka. Dále už jen po telefonické domluvě s panem Mandíkem na 734 729 739. 

Pozornost věnujte také poplatkům!!! Pokud si neberete na r. 2014 povolenku, tak platíte pouze členství  

a manipulační poplatek.  Pokud si berete zároveň i povolenku MP nebo P, tak hradíte ještě brigádu. 

Máte-li doklad o splnění nebo osvobození od brigádnické povinnosti musíte vždy tento doklad   

 doložit k výdeji povolenky. 

Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni: držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, dále plně invalidní důchodci, kteří 

doloží doklad od sociální správy za daný rok, starobní důchodci do ročníku 1951, včetně. Letos platí 

 naposledy brigádu ročník 1952. 

Dále jsou osvobozeny ženy a mládež do 16 let. Na částečně invalidní důchodce se osvobození nevztahuje. 

Pokud nezaplatíte členství v termínu, tj. LEDEN a ÚNOR, tak dle stanov Vám zaniká členství v MO a musíte 

zaplatit nové zápisné ve stanovené výši!!!! PAMATUJTE SI NA TUTO VAŠI ČLENSKOU POVINNOST a pokud 

nemáte čas, tak někoho poproste, ať Vám zaplatí na výdejně povolenek MS SYROVICE poplatek za 

členství a manipulační poplatek. Stačí k tomu donést jenom Vaši členskou legitimaci a patřičný finanční 

obnos, vše ostatní již vyřídíte během roku 2014 dle dohody s panem Mandíkem, nebo v Brně 

na MO MRS BRNO 5, viz. odkaz na našich internetových stránkách  www.mrsbrno5.cz 

Mládež a studenti, kteří v daném roce dosáhnou 16 a 18 let, platí členství a povolenku o kategorii výše, 

taktéž musí doložit potvrzení o studiu k výdeji povolenky, včetně studentů do 26 let. 

http://www.mrsbrno5.cz/


 


