
Rybářský kroužek mládeže – školní rok 2017/2018 
 

Milí kluci a holky,  

 

pokud máte zájem, čas a chuť smysluplně si nejen vyplnit svůj volný čas, ale i dozvědět se spoustu 

informací o přírodě kolem nás, zveme vás k aktivní účasti na novém ročníku tradičního rybářského 

kroužku při pobočném Spolku MRS Uherské Hradiště. Jedinou podmínkou je věk od 8 do 15-ti let. 

Po jeho absolvování získáte oprávnění k získání Státního rybářského lístku a případně členství ve 

Spolku, spojené s povolenkou k rybolovu pro rok 2018.  

Proto si pečlivě prosím přečtěte níže uvedené informace: 

  

Do rybářského kroužku mládeže se přihlásíte vyplněním přihlášky a  jejím odesláním na e-mail lektora 

pověřeného výborem p. s. MRS Uh. Hradiště. Rybářský kroužek mládeže povede Ing. Adam Skovajsa, 

kontakt: SKOVAJSA.ADAM@seznam.cz  Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2017.  

Rybářský kroužek zahájíme ve středu 24. 1. 2018 v 16:30 na základně Spolku MRS Uh. Hradiště – v 

Mařaticích, č. p. 852 (areál vedle tenisových kurtů a slepého ramena Mařacké). Další schůzky budou 

probíhat vždy následující středu. Ukončení kroužku předpokládáme dne 28.3.2017. 

Absolvovat rybářský kroužek mohou spolu s dětmi současně i jejich rodiče či rodinný doprovod.  

Ti budou závěrečné zkoušky absolvovat při zakončení kurzu dospělých v dubnu 2018. 

Nezletilí absolventi  tohoto kroužku získají od p.s. MRS v Uh.Hradišti svou první povolenku k rybolovu 

pro rok 2018 ZDARMA.  

Náplní rybářského kroužku bude:  

prezentace na téma „podmínky k rybolovu“ doplněné výkladem rybářského práva  

praktický výcvik  

moderní aktivačně-motivační metody 

praktické ukázky úspěšných sportovních rybářů z regionu  

videoukázky, závěrečný rybolov na rameni Mařacké formou soutěže 

 

Vzor přihlášky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………….  …………………………..  

 Ing. Adam Skovajsa            p. Milan Čaja   

garant výboru pro mládež MRS z.s., p.s. Uh.Hradiště     předseda MRS z.s., p.s. Uherské Hradiště   

PŘIHLÁŠKA DO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU  

                             MRS, z.s., p.s. UHERSKÉ HRADIŠTĚ  

 

Jméno a příjmení uchazeče: …………………………………………………  

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………..  

 

Bydliště uchazeče: ………………………………………………………......  

 

Telefonický a emailový kontakt:  

 

 na uchazeče ………………………………………………………….  

 

 na zákonného zástupce ……………………………………………… 

 

Věk uchazeče: ……………………………………………………………….  

 

Datum: …………………. Podpis zákonného zástupce: …………………… 

mailto:SKOVAJSA.ADAM@seznam.cz

