
 

Na rozloučení se školním rokem uspořádala MO Libice nad Cidlinou akci pro děti RK:  

VEČERNÍ CHYTÁNÍ NA REVÍRU CIDLINA 411008, 

VČETNĚ PŘESPÁNÍ POD STANEM 

Při krásném teplém počasí se sešlo v pátek kolem 16.00 10 dětí z RK + 2 děti z hostů. Děti byly 

natěšeni, tak se šlo ihned chytat. Stan a zázemí jsme připravili dodatečně. Každý z dětí dostal tak jako 

vloni kvalitnější drobné doplňky k rybolovu (háčky, olůvka, imitaci, krmítka) a některým dětem jsme 

rovnou pruty převázali na nové doplňky. Po 2 hodinách chytání, které rychle utekly, byla kolem 18.30 

na programu večeře – pizza z místní Libické restaurace, po které se zaprášilo a poté někteří šli hrát 

hry s balonem a někteří znovu rybařit. Na střílení ze vzduchovky se letos bohužel nedostalo, ale i tak 

většina dětí vydržela chytat do samé půlnoci. Uspávání dětí jsme letos nechali opět na Tomáši 

Zárybnickém, který má již s tímto úkolem zkušenosti z loňského roku. Letos děti usly po hrách 

s balónem rychleji. Kupodivu letos v 04.00 nikdo nevstal, jak slibovaly večer, tak se začalo chytat 

v 05.00 hodin. Kolem 7.30 byla hromadná snídaně (oblíbené rohlíky s nutellou), po které jsme šli opět 

chytat ryby a před 10.00 jsme akci ukončili. Věříme, že z dětí si odnesly opět pěkné vzpomínky, i když 

ryby moc nebraly a proto jsme se rozhodli tuto akci zopakovat ke konci léta 2018. Letošní chytání 

uzavřelo bodování kluků v kroužku za celý školní rok, kde se hodnotila jejich dovednost, vědomosti a 

celkové chování nejen u vody, ale i na hodinách kroužku. Bodování bylo velice vyrovnané, výherci 

dostali na výběr z rybářského prutu, či navijáku. Tato soutěž vzbudila u dětí respekt v hodinách a 

snahu více vnímat a ukázat, co v nich je, proto budeme v tomto bodování nadále pokračovat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme tímto sponzorům: Obec Libice nad Cidlinou, Obec Opolany, maminkám za napečené 

buchty a zmrzlinu a za výpomoc členům MO - Vítkovi Langrovi a Tomáši Velkovi. 

Za MO Libice nad Cidlinou Tomáš Haubert 


