Číslo 01/2021
RYBÁŘSKÝ VĚNĚČEK 2021
Omlouváme se tímto všem příznivcům a přátelům Petrova cechu, z důvodu současné epidemiologické
situace v ČR, je pro rok 2021 Rybářský věneček ZRUŠEN.
Je nám to velmi líto, ale současná situace nás nutí i k dalším změnám, zejména v organizaci výdeje
povolenek. O tomto tématu bude pojednáno dále v textu zpravodaje. Prosím věnujte náležitou pozornost
celému zpravodaji.

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 2021
Dne 13. 3.2021 od 8:00 hod. v restauraci SC Bonaparte ve Slavkově u Brna. Využijte práva členů zúčastnit
se projednání všech otázek, týkajících se našeho PS a hlasovat o nich.

INFORMACE O CENÁCH POVOLENEK NA ROK 2021
1. Zápisné :

Dospělí a mládež 16-18 let

1.000,-- Kč

2. Členské příspěvky :

Dospělí a mládež 16–18 let udržovací (bez práva na povolenku)
Dospělí a mládež 16–18 let pro výdej povolenky
Mládež do 15 let

450,-- Kč
1.250,-- Kč
200,-- Kč

3. Bližší podmínky výkonu rybářského práva a soupis revírů

20,-- Kč

4. Manipulační poplatek :

30,-- Kč

5. Ceny povolenek:
Republiková

mimopstruhová

pstruhová

3.600,-- Kč

3.700,-- Kč

950,-- Kč

1.000,-- Kč

Poloviční (mládež 16–18 let, ZTP, ZTTP) 500,-- Kč

500,-- Kč

Měsíční

650,-- Kč

650,-- Kč

Týdenní

400,-- Kč

400,-- Kč

Denní

150,-- Kč

150,-- Kč

Mládež (mládež do 15-ti let)

300,-- Kč

300,-- Kč

Roční

Při úhradě pouze členského udržovacího příspěvku ve výši 450,- Kč, není právo v aktuálním roce na
výdej povolenky. Člen, který bude žádat v aktuálním roce o povolenku, zaplatí 1250,-Kč členský
příspěvek a předepsanou platbu za povolenku + další platby. Uvedené skutečnosti vychází z nových
Stanov svazu, schválených na IX. sjezdu MRS dne 5.10.2019. Přesné znění je formulováno ve
Stanovách svazu, popřípadě dalších svazových dokumentech.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Členské příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do konce února hotově v termínech pro výdej povolenek. V
případě, že tak člen neučiní, je povinen znovu uhradit zápisné. Kdo má zaplněnou průkazku členskými
známkami, si zároveň připraví novou fotografii.

Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku. Každý držitel povolenky zodpovídá
za správnost osobních údajů ve svých dokladech včetně fotografie, aby odpovídala skutečnosti. Proto
si je zkontrolujte a případné nesrovnalosti si nechte opravit při výdeji povolenky. Zároveň nahlaste vaši
novou nebo změněnou e-mailovou adresu pro možnost zasílání informací a Záběru.
Současně si Vás dovolujeme upozornit na změnu při výdeji povolenek, z důvodu již výše zmiňované
epidemiologické situace, bude probíhat distribuce na klubovně přes výdejní okénko. Z souvislosti s tímto,
byl všem členům odebírajícím záběr elektronickou poštou zaslán formulář „ŽÁDANKY“ o výdej
povolenky a jiných plateb na rok 2021. Prosíme členy, kteří tento formulář obdrželi, aby si jej připravili již
vyplněný dopředu. Ostatní budou muset formulář vyplnit přímo na klubovně. Bez tohoto formuláře nebude
možné povolenku vystavit.

PŘEHLEDY O ÚLOVCÍCH
Přehledy o úlovcích za rok 2020 včetně Sumáře úlovků, řádně vyplněné, seřazené abecedně podle
jednotlivých revírů na kterých rybář lovil a sečtení docházek na jednotlivé revíry musí být odevzdány do
15. ledna 2021 včetně na adresu organizace. Kdo bude tyto doklady zasílat poštou, v případě nejasností
předloží doklad o odeslání. Ti členové, kteří se rozhodnou k vyřízení povolenky v termínech 3. a 10. 1.
2021 mohou odevzdat „Záznam o docházce“ a „Sumář úlovků“ při výdeji povolenky.

VÝDEJ POVOLENEK

Výdej povolenek se bude provádět pro všechny členy v tyto termíny :
Slavkov u Brna:
• leden - neděle • únor - neděle Bučovice:

Klubovna PS Slavkov, Špitálská 951
3. 1. 2021, neděle - 10. 1. 2021
leden - neděle - 31. 1. 2021
7. 2. 2021, neděle - 21. 2. 2021
Restaurace Katolický dům

Z hygienických důvodů byl termín výdeje povolenek v Bučovicích přesunut do Slavkova u Brna na
klubovnu PS.
Výdej povolenek bude vždy od 8:00 hod do 11:30 hod.
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DŮLEŽITÉ !!! - Postup úhrady členské známky a výdeje povolenek.
Z důvodu současné epidemiologické situace, byl stanoven postup k úhradě a výdeji členských
známek a povolenek na rok 2021 takto:
•

Zájemce o vydání povolenky k lovu ryb se dostaví v době jejího výdeje do určeného místa se zakrytými
ústy a nosem rouškou, šátkem apod. nepřetržitě po celou dobu,

•

Zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou vlastní propisku modré barvy,

•

Zájemce o vydání povolenky vyplní příslušný formulář žádanky (případně si u výdejního okénka vybere
před-připravenou žádanku), kde označí svůj požadavek a podepsaný spolu se všemi příslušnými
doklady a hotovostí předá do výdejního okénka obsluze, (bez vyplněného formuláře nebude možné
provést platbu a vydat povolenku)

•

Zájemce o vydání povolenky k lovu ryb, si přinese s sebou, bude-li to možné, k platbě hotovost
odpovídající platbě za členskou známku apod. a potřebné platné doklady. Bez platného rybářského
lístku nelze povolenku vydat.

•

Zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od
ostatních zájemců je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,

•

Zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na
vyzvání osoby vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit,

•

Zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby
vydávající povolenku.

Po 21. únoru 2021 se budou povolenky vydávat pouze v úředních hodinách.
Výdej členských známek a povolenek mimo úřední hodiny a prostory MRS PS Slavkov u Brna příplatek Kč 50,- k ceně jakékoliv platby.
Kontakt pro výdej krátkodobých povolenek pro rok 2021:
•
•

tel. č. 724 969 979 - František Capita, předseda pobočného spolku
tel. č. 734 361 292 - Martin Šujan, hospodář pobočného spolku

Úřední hodiny PS jsou mimo měsíc červenec a prosinec vždy poslední úterý v měsíci:
• zimního času od 17:00 do 18:00 hod
• letního času od 18:00 do 19:00 hod.
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PRACOVNÍ ČINNOST
Pracovní činnosti si budou organizovat individuálně hospodáři na jednotlivých revírech. Kontakty na
hospodáře jednotlivých revírů jsou :
• revír 461 117 Rakovec 1 - Hrušky pan Václav Štefan telefonní kontakt - 544 241 111, 774 927 123
• revír 461 014 Cézava 2A - Slavkov u Brna pan Vojtěch Šedý telefonní kontakt - 602 170 237
• revír 461 015 Cézava 3A / 461 225 Křovačka / 461 203 Vicemilice 1 - Bučovice pan Josef Buriánek
telefonní kontakt - 777 259 351
• revír 461 015 Cézava 3A - Hodějice pan Milan Beránek telefonní kontakt - 603 191 279
ŠKOLENÍ UCHAZEČŮ O VYDÁNÍ PRVNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU
Zájemci o získání rybářského lístku z řad mládeže do 16 let musí absolvovat školení v rybářských
kroužcích. Osvědčení pro získání prvního rybářského lístku bude vydáno v měsíci květnu a červnu 2021.
Podrobnosti sdělí vedoucí kroužků.
Školící střediska a kontakt na vedoucího kroužku:
Slavkov
Bučovice
Hrušky
Brankovice

DDM každé první a třetí úterý v měsíci od 17:00 hod do 18:00 hod. Antonín Křivonožka
604 617 072
DDM každé sudé pondělí v měsíci od 14:00 do 15:00 hod. Libor Konečný - 777 661 984
Klubovna u rybníka poslední neděli každého lichého měsíce od 10:00 hod. Václav Štefan
774 927 123
Základní škola Brankovice. Jan Novotný – 606 302 161

!!! Případné změny v termínech konání kroužků upřesní přímo vedoucí kroužků !!!
Školení uchazečů o získání prvního rybářského lístku v kategoriích 16–18 let a dospělí proběhne v měsíci
březnu. Přihlášení uchazeči dostanou písemnou pozvánku s termínem a místem konání. ( přihlášku
naleznete na webových stránkách a v úřední dny v klubovně PS¨)

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Společné rybářské závody pro dospělé, mládež 16 – 18 let a mládež do 15-ti let se uskuteční:
• Slavkov u Brna: 29. 5. 2021 na revíru Cézava 2A – nádrž Cukrovarská
• Bučovice:
10. 7. 2021 na revíru Cézava 3A a Křovačka 1 – Rybníčky Bučovice
Propozice budou včas zveřejněny na stránkách spolku www.momrs-slavkov.cz a vývěsních skříňkách.
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KONTAKTY PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ INFORMACE
•
•
•
•
•
•
•

Předseda pobočného spolku:
Jednatel pobočného spolku:
Hlavní hospodář pobočného spolku:
Ekonom pobočného spolku
Správa webových stránek:
Webové stránky pobočného spolku:
E-mailová adresa:

František Capita
724 969 979
Petr Zvonek
724 969 909
Bc. Martin Šujan
734 361 292
Jiří Matyáš
724 969 656
Ing. Milan Beránek 603 191 279
www.momrs-slavkov.cz
momrsslavkov@seznam.com

Děkujeme všem našim členům za vykonanou práci v roce 2020 a do Nového roku 2021 přejeme hodně
zdraví, spokojenosti, rodinné pohody, pracovních úspěchů a hlavně bohatou rybářskou sezónu.
Za Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Slavkov u Brna
„Petrův zdar!“
František Capita v.r.
předseda pobočného spolku

Petr Zvonek v.r.
jednatel pobočného spolku
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