Přehled akcí rybářského kroužku MO Libice nad Cidlinou za rok 2018

Duben - SBÍRÁNÍ ODPADKŮ NA REVÍRU 411170 JEZERO ANEB JARNÍ ÚKLID OBCE
Na tuto akci se sešel RK téměř v plném počtu a někteří z nich si spolu vzali kamarády. Sběr se uskutečnil v rámci
pravidelného čtvrtečního kroužku dne 5.4. od 16.00 – 17.30.

Červen VEČERNÍ CHYTÁNÍ NA REVÍRU CIDLINA 411008, VČETNĚ PŘESPÁNÍ POD STANEM
Na rozloučení se školním rokem uspořádala MO Libice nad Cidlinou akci pro děti RK vč. 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.

Listopad PODZIMNÍ CHYTÁNÍ NA REVÍRU JEZERO 411170
Ať by každý řekl, že by mělo být podzimní ponuré počasí, tak tomuto tak nebylo a proto jsme se rozhodli s RK
strávit společné nedělní dopoledne u vody. Sluníčko se prodíralo od samého rána, teplota se vyšplhala k 12°C a
tak vše vcházelo dle přání. Nakonec se sešlo 7 děti z RK a 1 host. Dokonce se podařilo poručit i kaprům a jelikož
opravdu ´´braly´´, nedošlo tentokrát ani na slíbené míčové hry. Kluci vydrželi chytat od 8.00 a k plánovanému
ukončení chytání v 11.30 se jim moc poslechnout nechtělo. Podařilo se nachytat cca 13 kaprů kolem 50cm a cca
4menší kapři a tak každý ze zůčastněných dětí si odnesl rybu domu.
Nejlepší rybář dopoledne : Metzl Václav, 3 kapři

Prosinec

MIKULÁŠSKÝ KROUŽEK 6.12.2018

Jelikož dnešní RK byl posledním v roce 2018, měl tedy být ve volnějším slavnostnějším duchu. Původně jsme
chtěly pustit DVD na téma chytání ryb ve studené vodě, nicméně technika nás zradila a nešla zprovoznit. Proto
jsme si společně přečetly domácí úkol z brožury ČRS SÚS a poté jsme si zahrály pexeso samozřejmě taktéž
s tématem ryb. Letos náš RK navštívil čert s Mikulášem a andělem a nadělil dětem krásně dárky (trička
s nápisem a logem RK Libice nad Cidlinou a pár drobností pro jarní chytání). Děti si odnesly největší zážitek
v tom, že byly od čerta pomalovány na obličej černou fixou. Poté proběhlo pár společných písní a fotografování.
Jako společný dárek RK dostal fotbalový míč pro zpestření na víkendové chytání.

Plánované akce na 2019 :

-

celoroční chytání ryb se zaměřením na doladění techniky
účast výlovů na vlastních chovných rybnících
návštěva líhní ryb
víkendové chytání s přespáním pod stanem

Samozřejmě mimo tyto akce probíhají pravidelné schůzky v klubovně, kde se kluci učí
rybářským dovednostem, poznávání ryb, jak se chovat u vody a v přírodě.

Děkujeme za finanční podporu OÚ Libice nad Cidlinou a OÚ Opolany.
Za RK Libice nad Cidlinou Tomáš Haubert, Petr Novák, Tomáš Zárybnický.

