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              ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO
              RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
                       ZA ROK 2015

    Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok

2014  kterou  jsem vám přečetl  na  loňské  výroční  schůzi,
jsem ukončil vánoční schůzkou.
Rok 2015 začal  pro děti  první  schůzkou hned 5.ledna na
které se sešlo 13 dětí.  
FOTO
Na výuku dětí  už jsem nebyl sám,přidal  se ke mně přítel
Marek Braslavec, za což mu děkuji. A také se přihlásily další
dvě děti tak že jich bylo 15.
S dětmi jsme se dále scházeli v klubovně, kde se děti učily
poznávat ryby a hlavně rybářský řád.
FOTO
V  únoru  jsme  začli  děti  připravovat  na  první  schůzku  u
rybníka – tak že jsme další schůzky pojeli v duchu ukázky
rybářského náčiní, jako jsou prut, naviják, vlasec a samotné
montáže na plavanou nebo položenou.
FOTO
Krásu rybařiny v praxi ,děti poprvé poznaly 21. března na
rybníku  Slon.  Děti  poznaly  jak  napíchnout  na  háček
nástrahu, jak nahodit a jak vypadá záběr. Podařilo se chytit i
nějakou tu rybu.
FOTO
Při  další  schůzce  jsme  dětem  uspořádali  vycházku  na
prohlídku  umělého  rybníka,  na  kterou  nás  pozvala  Bára
Vítková  která  navštěvovala  také  kroužek  a  umělý  rybník
založil  na  zahradě  její  tatínek.  Děti  poprvé  viděly  živé
jesetery a další krásné ryby.



 FOTO
Na dalších schůzkách jsme se scházeli  už  jen u rybníka
Slon, kde se děti učily chytat ryby a hlavně se připravovaly
na závěrečnou zkošku,  která proběhla 11.  května 2015 u
rybníka  Slon.  Devět  dětí  absolvovalo  závěrečný  test
rybářské znalosti přímo v přírodě u rybníka.
FOTO
Všechny děti napsaly test na výbornou a 23. května 2015 na
dětských rybářských závodech „O pohár předsedy SÚS“ jim
byl  předán  první  rybářský  lístek.  Tím  byl  tento  kroužek
ukončen.
FOTO
Po prázdninách  byl  proveden nábor  pro  nové zájemce o
rybaření. Přes velkou propagaci, přišly pouze čtyři nové děti.
 Z kroužku který skončil v květnu, přišlo pět dětí, kteří jsou
už rybáři,  ale  rádi  se naučí  ještě  něco nového.  Na první
schůzce bylo dětí devět. Na druhou schůzku přišly dálší tři
nové děti, tak že máme dvanáct dětí. Je dobře že se najdou
ještě děti, které bude zajímat krása rybařiny a krása přírody.
Z dětmi jsme se scházeli v klubovně, ale také jsme se sešli
u rybníka.
FOTO
Podzim rychle utekl, a přišly vánoce. Jako tradičně jsme pro
děti uspořádali Vánoční besídku do které se poprvé zapojili i
rodiče,kteří  děti  doprovázeli.  Pro  každého  se  našel  pod
stromečkem dárek.
FOTO
Tímto končí rok 2015. Jak bude probíhat rybářský kroužek
vroce 2016 se dozvíte na příští vyroční schůzi.

V ROCE 2015  USPOŘÁDALA MÍSTNÍ ORGANIZACE  TŘI
VÝZNAMNÉ  AKCE.

„VE VODĚ NEŽIJÍ  JEN VODNÍCI“   tak  se  jmenuje  akce
která  je  určena  pro  dětí  z  mateřských  škol  a  pro  první



stupeň  základních  škol  a  je  podporována  „Středočeským
územním svazem“
FOTO ZNAKU
Tento projekt ma přilákat děti do přírody a hlavně k rybařině.

První akcí bylo setkání s dětmi z mateřské školky na rybníku
Slon.  Pro  velký  počet  dětí,  celkem  130  musela  akce
proběhnout ve dvou termínech. První termín se uskutečnil
17. 6. 2015 a druhý 22. 6. 2015.
FOTO
Po dva  dny  bylo  na  březích  rybníka  živo,  děti  hrály  hry,
vozily se na pramici a lovily kapříky. 130 dětí u vody je dobrý
výsledek.  Dětem  se  u  nás  líbilo  a  mělo  to  i  jedno
pozitivum.Dvě děti které po prázdninách nastoupily do první
třídy, začaly navštěvovat rybářský kroužek.

Další  velká akce která  proběhla 9.  října 2015 na rybníku
slon pod názvem „VE VODĚ NEŽIJÍ  JEN VODNÍCI“  bylo
setkání se žáky třetích tříd místní zakladní školy.
FOTO
Celkem  dorazilo  59  dětí.  Této  akce  se  také  zůčastnil
starosta  města  s  místostarostkou  ,  ředitel  školy  se  svojí
zástupkyní a také kolegové pracující s mladeží z Brandýsa
nad Labem a Čelakovic. Některé děti se setkaly s rybařinou
poprvé. Na úvod jim byly vysvětleny základy chytání.Poté se
děti  rozdělily  na  různá  stanoviště,  kde  si  zkoušely
nahazovat, jezdit na pramici a na dvou stanovištích chytat
ryby.  Nezapomělo  se ani  na svačinu,  klobásy  z  udírny  a
Fanta k pití.Na konci obdržel každý žák diplom za účast a
letáček kam se  mohou hlásit  do  rybářského kroužku což
mělo úspěch, přihlásily se tři děti.

FOTO ZNAK



Projekt „VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI“ má u dětí velký
úspěch, proto se v roce 2016 bude pořádat jak pro mateřské
školky tak pro první stupeň základní školy.

Největší akcí která proběhla v loňském roce na rybníku Slon
byly  DĚTSKÉ  RYBÁŘSKÉ  ZÁVODY  O  POHÁR
PŘEDSEDY ČRS, SUS.
FOTO
Závody přádal ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, STŘEDOČESKÝ
ÚZEMNÍ SVAZ  VE  SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍ ORGANIZACÍ
BĚLÁ  POD  BEZDĚZEM,  ZA  PODPORY  HEJTMANA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE ING. MILOŠE PATERY.
Závody  které  se  konaly  23.  května  2015  se  zučastnily  i
čestní  hoste  :  náměstek  hejtmana  středočeského  kraje
MGR. KAREL HORČIČKA, PŘEDSEDA ČRS SUS DUŠAN
HYBNER, JEDNATEL ČRS SUS PAVEL HORÁČEK.
Závodu se zůčastnilo 75 dětí do 15 – let věku a to néjen z
blízkého  okolí,  ale  také  z  Kolína,  Čelakovic,  Vlašimi
,Brandýsa, Českého Štemberku, Rožmitálu a Žatce.
Počítalo se s větším počtem závodníků. Míst a zejména cen
bylo připraveno mnohem víc. 110 míst na velkém Slonu a
rezerva 30 míst na malém Slonu. 
Jednalo se o první ročník tohoto závodu, tak se asi některé
místní organizace „hlavně z blízkého okolí“  těchto závodů
zalekly.  Uvidíme jaké to  bude letos na druhém ročníku v
Příbrami.
Vraťme  se  k  závodu:   po  čtyřhodinovém soutěžení  se  z
výhry  radoval  TOMÁŠ  NOHÝNEK  Z  MNICHOVA
HRADIŠTĚD,  DRUHÝ  SKONČIL  FILIP  VYDRA  Z
ČELAKOVIC  A  TŘETÍ  MÍSTO  PATŘILO  NIKOLE
HOFMANOVÉ  Z  MISTNÍ  ORGANIZACE  BĚLÁ  P.  BEZ.
Nejvíce se chytali kapři, bílá ryba a také štiky. O přestávce
děti  dostaly  občerstvení  a  každý si  za svůj  výkon odnesl
cenu a pamětní medaili.



Tři nejlepší kromě pohárů získali i celosvazovou povolenku
na rok 2016. Závěrem se losovalo 10 cen. Pět dětí obdrželo
knihu o rybách a pět krajskou povolenku na rok 2016.
Závěrem  děkuji  všem  kteří  se  organizačně  na  závodech
podíleli.  Hlavně  pár  členům  místní  organizace  Bělá  pod
Bezdězem a sponzorům.

CO ŘÍCI ZÁVĚREM:  práce s dětmi je dost náročná, hlavně
v  tomto  školním  roce  kdy  se  do  rybářského  kroužku
přihlásily děti z první třídy. 
S dětmi se scházíme v klubovně jednou za čtrnáct  dní  a
když počasí dovolí tak jednou za čtrnáct dní u rybníka. 
A dálé se zůčastňujeme všech akcí  které se pořádaji  pro
děti.
Tomu  všemu  s  přítelem  Markem  Braslavcem  RÁDI
věnujeme náš volný čas. Protože nás to baví.
Velice mne překvapuje přístup 300 členů naši organizace,
když  napíši  na  naše  webové  stranky,  že  pořádáme
dopoledne akci s mateřskou školkou nebo školou KDO NÁM
PŘÍJDE POMOCT „ NIKDO SE NEPŘIHLÁSÍ“
ASI TO TAK MÁ BÝT.

PŘIVÍTÁME  NOVÉ  ČLENY  Z  ŘAD  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE,
KROUŽEK  MOHOU  TAKÉ  NAVŠTĚVOVAT  DOSPĚLÍ
KTEŘÍ CHTĚJÍ ZAČÍT RYBAŘIT.

     Přítel
     Měšťan Ladislav


