
 

Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 6. 8. 2012 
 

Přítomni členové výboru: Petr Bárek, Jan Grec, Lubomír Hynek, Radoslav Kotík, Vlastimil 
Kučera, Ing. Vlastimil Kučera, Marek Latocha, Stanislav Menšík, Vladimíra Polková, Milorad 
Račanský, Ing. Miroslav Šenkeřík, Josef Švec 

Omluveni:  Ing. Libor Haden, Marek Jasinski, Ing. Miroslav Šenkeřík 

Hosté:  Ing. Jiří Vonderka předseda MS 4 

Schůze je usnášení schopná 

1.  Organizace rybářského závodu  
• Prezentace a tombola - zajistí Radoslav Kotík, Vítězslav Přikryl a Vladimíra Polková 
• Rozhodčí  - budou vybrání z řad členů Rybářské stráže.  
• Občerstvení a sanitární technika - zajistí členové MS 4 Drnovice, Milorad Račanský, Pavel Beň a 

Ing. Jiří Vonderka 
• Zajištění vojenských stanů na občerstvení, prezentaci, vystavení výher tomboly a ceny pro vítěze 

si vzal za úkol Ing. Jiří Vonderka 
• Brigádnice na roznášku piva a prodej losů do tomboly  - zajistí Vlastimil Kučera 
• Atrakci a hry pro děti zajistí Mgr. Rudolf Plzák ve spolupráci s DDM a dalšími členy MRS.  
• Fotodokumentaci a výrobu DVD z rybářského závodu zajistí člen MRS Josef Jež.  
• Není úplně dořešeno parkování aut pro závodníky (v případě deštivého počasí) a nejsou určeni 

organizátoři parkoviště. Bude dořešeno začátkem září. 
• Budou organizovány brigády na úpravu terénu kolem rybníku. Brigády se uskuteční ve dnech 24. 

a 25. 8. a ještě  31.8. a 1. 9. 2012. Sraz bude na hrázi vždy v 8:00 hod. Členové, kteří se zúčastní 
brigády budou mít splněnu brigádnickou povinnost pro výdej povolenek v roce 2013. Informace 
o chystaných brigádách budou umístěny ve vývěsních skříňkách a na webu. Zajistí p. Petr Bárek a 
Vítězslav Přikryl 

• Pro závodníky z jiných regionů budou ve městě umístěny  navigační směrovky.  
• Vysazení ryb. Na závody bude do rybníku vysazeno 10q kapra  a to: K2 - 3q, K3 - 4q, KV - 3q. 

Hájení před závodem zůstává tak, jak se dohodlo na předcházející  schůzi 10. -16. 9. 2012. 
• Předseda Radoslav Kotík jednal se starostou města Vyškova Ing. Karlem Goldemundem, ten 

přislíbil na závody dodat mimořádnou cenu -  Pohár starosty města Vyškova. 

2. Různé 
• Změny k doplnění bližších podmínek budou zaslány na krajský svaz do 30. 9. 2012. Zatím je 

navrhovaná jen jedna změna a ta se týká velikosti míry kapra 45 – 70 cm na rybníku Kačenec  a 
Chobot.  



• Školení pracovníků na obsluhu el. agregátu se bude konat až v březnu 2013. Je možnost na toto 
školení vyslat z naší organizace 2 až 4 členy. Konkrétní jména členů se budou řešit až začátkem 
příštího roku.   

 

 

Další schůze se bude konat v pondělí 3. 9. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V e Vyškově 7. 8. 2012 
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