Zápis ze schůze výboru MRS Vyškov konané dne 3. 9. 2012
Přítomni členové výboru: Petr Bárek, Ing. Libor Haden, Lubomír Hynek, Rudolf Chelík, Marek
Jasinski, Radoslav Kotík, Vlastimil Kučera, Marek Latocha, Stanislav Menšík, Vladimíra Polková,
Vítězslav Přikryl, Milorad Račanský, Ing. Miroslav Šenkeřík, Josef Švec
Omluveni: Jan Grec, Ing. Vlastimil Kučera
Hosté: Ing. Jiří Vonderka předseda MS 4, Alois Najman předseda KRK
Schůze je usnášení schopná

1. Organizace rybářského závodu
•
•
•
•
•
•
•

Prezentace a dozor nad cenami do tomboly - zajistí Radoslav Kotík, Vítězslav Přikryl a Vladimíra
Polková.
Rozhodčí a pořadatelé na parkovištích budou vybrání z řad členů Rybářské stráže na schůzi RS,
která se uskuteční v pátek 7.9. 2012.
Občerstvení: nápoje a cukrovinky - Milorad Račanský, uzeniny - Pavel Beň
Pivo a výčepní zařízení bude dodáno přímo z pivovaru Vyškov. Rovněž tak stoly a lavičky budou
vypůjčeny z vyškovského pivovaru.
Zajištění vojenských stanů na občerstvení a prezentaci, a zajištění sanitární techniky - Ing. Jiří
Vonderka
Nákup šatních bločků, orazítkování a nákup cen do tomboly zajistí předseda Radoslav Kotík spolu
s hospodářem Petrem Bárkem
Ceny pro závodníky:
1. cena pračka
2. cena přístřešek pro rybáře
3. cena lehátko
4. cena tripad
5. cena naviják
6. cena rybářský prut
7. cena hlásič záběru
8. cena boils
9. cena skládací židlička
10. cena filetovací nůž
Cena za nejdelší rybu - podběrák
Další cena - Pohár starosty města Vyškova

•

Brigádnice na roznášku piva a prodej losů do tomboly - zajistil Vlastimil Kučera

•

•
•
•
•
•

Malý Kačenec - program pro děti od 9:00 hod. Hry pro děti zajistí Mgr. Rudolf Plzák ve
spolupráci s DDM a dalšími členy MRS. Udice připraví místopředseda Stanislav Menšík. Pro
každé dítě bude připraven malý dárek.
Fotodokumentaci a výrobu DVD z rybářského závodu zajistí člen MRS Josef Jež.
Pro řadové členy MRS budou organizovány brigády ve dnech 8. a 9. 9. 2012. Členové výboru
mají povinnou brigádu na zajištění závodů v pátek 14.9. 2012 v 15:00 hod.
Pro závodníky z jiných regionů budou ve městě umístěny navigační směrovky.
Vysazení ryb. Na závody bude do rybníku vysazeno 10q kapra. Hájení před závodem zůstává tak,
jak se dohodlo na předcházející schůzi a to od 10. -16. 9. 2012.
Propozice závodu zpracuje Ing. Miroslav Šenkeřík, tisk zajistí Vlastimil Kučera.

Další schůze se bude konat v pondělí 8. 10. 2012

