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Vážení rodiče.  

Zasílám Vám informace ohledně „Soustředění DRK MB 2020“ (dětského rybářského kroužku 

Mladá Boleslav), které se mělo uskutečnit již v měsíci květnu, ale z důvodu vyhlášení mimořádných 

opatření jsme toto soustředění byli nuceni zrušit. 

Aby mladí rybáři nepřišli o praktickou část výuky, rozhodli jsme se toto soustředění uspořádat 

v měsíci srpnu tohoto roku.  

V rámci toho soustředění bylo vydáno vedoucími DRK „Organizační zabezpečení“ této akce.   

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

 Název akce:  „Soustředění dětského rybářského kroužku“ Mladá Boleslav při 1. PTS 

Táborník 

 Pořadatel soustředění: 1. PTS Táborník, pod záštitou ČRS, z.s., MO Bělá pod 

Bezdězem 

 Celková cena: 650,- Kč  

 Termín konání: 21 až 23. srpna 2020 

 Čas odjezdu: 10:00 hodin od 6. ZŠ Mladá Boleslav 

 Místo soustředění: Chata na břehu Labe u obce Byšičky, Lysá nad Labem (Čelákovice) 

 Místa lovu: Revír 411 051, 411 164, Labe 19A (Řehačka) a Byšická tůň, podrevír 4. 

 Čas příjezdu: 23. srpna 2020, cca v 17:00 hodin (+30 minut) k 6. ZŠ Mladá 

Boleslav 

 Doprava: Zajištěna v ceně soustředění 

 Strava:  

Strava bude zabezpečena po celou dobu pobytu soustředění, počínaje obědem dne 21. 08. a 
dále svačinou a večeří. V sobotu dne 22. 08. 2020 strava 5x za den a večer cca od 20:30 hodin 
opékání na otevřeném ohni (párky a pod). Nedělní strava dne 23. 08. začíná snídaní, dále pak svačina 
oběd a svačina na návrat domů. 

Pitný režim bude pro děti zabezpečen trvale formou balené pitné neperlivé vody, ochucených 
minerálních vod a čaje. Vedoucí budou důsledně dbát na dodržování maximální možné hygieny před 
a při stravování a dodržování pitného režimu. 

 Osobní hygiena: 

Děti mají k dispozici užitkovou teplou a studenou vodu, sprchový kout a splachovací toaletu. 
Vedoucí budou důsledně dbát na zvýšenou hygienu a používání také dezinfekce, která je 
zabezpečená v místě pobytu. 

Obsah soustředění 

Hlavním cílem je dětem (budoucím rybářům) ukázat rozmanitost různých způsobů lovu ryb, se 

zaměřením mimo jiné na ochranu živočichů a rostlin, samostatnosti, pobyt v přírodě a dodržování 

bezpečnostních pravidel pobytu u vody.  

 Montáže a manipulace s prutem, podběrákem a vyproštění háčků 

 Rybolovná technika: plavaná, přívlač a lov na položenou. Ukázka lovu sumců, technika, 

prostředky, nástrahy a návnady 
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 Vyjížďka na motorové lodi po vodním toku Labe, vyjížďka na motorovém nafukovacím člunu, 

ukázka používání echolotu, používání vábničky při lovu sumců 

 Poznávání různých druhů ryb a rostlin 

 Samostatnost a práce v kolektivu 

 

 Co bude účastník soustředění DRK MB s sebou potřebovat: 

 Potvrzený doklad o bezinfekčnosti (bude součástí přihlášky) 

 Kartu pojištěnce ZP(bude od dětí vybrána a uschována u vedoucího. Po návratu vrácena.) 

 1 až 2 pruty v délce 200 až 250 cm (1 x na lov kapra a 1x feeder na lov např. menší ryby + 

kapra) 

 Vhodné navijáky pro pruty (poradí v prodejně rybářských potřeb) 

 Dostatek vlasců (poradí a navinou v prodejně přímo na cívku – je levnější variantou) 

 Teleskopické vidličky pro prut a držák feederu 

 Háčky, olůvka, krmítka, splávky apod., včetně krabiček a obalů na tyto drobné věci (boxy – 

pořadače) 

 Zahnutý, nebo rovný Pean - pinzeta, vyprošťovat háčků, pevný metr (200 cm např. 

svinovací) nůžky, nožík, propisku, svítilnu (např. tzv. čelovku), apod.  

 Podběrák teleskopický vhodné velikosti 

 Rybářský batoh na pruty a příslušenství (na velikost prutů/velikost dítěte) Je většinou 

vyráběný s popruhy na záda. 

 Rybářskou skládací židličku s opěradlem 

 Vezírek pro toto soustředění mít děti nemusí. Ulovená ryba se vrací vodě!!! 

 Vhodné oblečení pro rybáře s ohledem na aktuální předpověď počasí.!!!!! 

 Ručník, hygienické prostředky, spacák (lze zapůjčit přikrývku) a oblečení na spaní. 

 Opět upozorňujeme, že není nutné dětem kupovat drahou výbavu (na soustředění máme 

pro děti k zapůjčení vše potřebné), ale také výbava koupená na tržnicích apod. není ta pravá 

a v mnoha případech kvalitní. Jsou věci, na kterých se nedá šetřit, jako např. kvalitní oblečení, 

boty, skládací rybářská židle a přímá výbavy (vlasce, háčky, naviják). Vše lze kupovat 

postupně, a pokud dítě ztratí zájem, lze to zase prodat. 

 

Přihlášku bude možné stáhnout z webu www.rybaribpb.cz v sekci DRK MB, kde bude 

zveřejněna počátkem měsíce července, včetně formuláře o bezinfekčnosti. Vyplněnou 

přihlášku a formulář o bezinfekčnosti je nutné zaslat na adresu 

Webmaster.rybaribpb@seznam.cz nejpozději do 1. 8. 2020. Sledujte internetové stránky 

rybářů MO Bělá pod Bezdězem www.rybaribpb.cz sekci DRK MB. 

 

Veškeré dotazy zodpovíme také telefonicky na čísle 722 645 366. 

Petrův zdar! 

         Vedoucí DRK MB 

     Michael ŠILINGER 
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