
 

Při zamračené pouťové neděli MO Libice nad Cidlinou uspořádala akci pro děti pod názvem : 

ZAHÁJENÍ RYBÁŘSKÉ SEZONY PRO DĚTI NA REVÍRU 411170 JEZERO 

ANEB ´´VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI´´ A TO I V POUŤOVOU NEDĚLI

 

I když bylo zamračené počasí, každou chvílí

zima a krásně si zachytaly na místním revíru Jezero 411170. Sešlo se 30dětí ve věku 3

nejen dětí z místního rybářského kroužku, ale i jejich kamarádů z dál vzdáleného Kolína, Vraného n. 

Vltavou a Plzně. 

Samozřejmě nechyběl ani vodník, který na vše dohlížel, ale taky občerstvení a drobné ceny s 

rybářským tématem pro každého účastníka. 

Chtěl bych tímto poděkovat členům MO za pomoc a těším se v příštím roce na pokračování této akce 

pod úspěšným názvem : VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI...

 

Za MO Libice and Cidlinou Tomáš Haubert

 

 

 

 

 

Při zamračené pouťové neděli MO Libice nad Cidlinou uspořádala akci pro děti pod názvem : 

ZAHÁJENÍ RYBÁŘSKÉ SEZONY PRO DĚTI NA REVÍRU 411170 JEZERO 

ANEB ´´VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI´´ A TO I V POUŤOVOU NEDĚLI

I když bylo zamračené počasí, každou chvílí jsme se bály dešťové přeháňky, děti neodradilo ani ta 

zima a krásně si zachytaly na místním revíru Jezero 411170. Sešlo se 30dětí ve věku 3

nejen dětí z místního rybářského kroužku, ale i jejich kamarádů z dál vzdáleného Kolína, Vraného n. 

Samozřejmě nechyběl ani vodník, který na vše dohlížel, ale taky občerstvení a drobné ceny s 

rybářským tématem pro každého účastníka.  

Chtěl bych tímto poděkovat členům MO za pomoc a těším se v příštím roce na pokračování této akce 

m názvem : VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI... 

Za MO Libice and Cidlinou Tomáš Haubert 

Při zamračené pouťové neděli MO Libice nad Cidlinou uspořádala akci pro děti pod názvem : 

ZAHÁJENÍ RYBÁŘSKÉ SEZONY PRO DĚTI NA REVÍRU 411170 JEZERO 

ANEB ´´VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI´´ A TO I V POUŤOVOU NEDĚLI 

jsme se bály dešťové přeháňky, děti neodradilo ani ta 

zima a krásně si zachytaly na místním revíru Jezero 411170. Sešlo se 30dětí ve věku 3-14 let a to 

nejen dětí z místního rybářského kroužku, ale i jejich kamarádů z dál vzdáleného Kolína, Vraného n. 

Samozřejmě nechyběl ani vodník, který na vše dohlížel, ale taky občerstvení a drobné ceny s 

Chtěl bych tímto poděkovat členům MO za pomoc a těším se v příštím roce na pokračování této akce 



 

 

 

 

 


