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Osnova rybářského kroužku 2019/2020  

 

 

 13.10. – zahájení kroužku, zápis do kroužku, rozčlenění na začátečníky a pokročilé, 

seznámení s osnovou 

 27.10. – začátečníci,  pokročilí – prezentace Ryby našich vod, na Rybárně 

 10.11. – vycházka na revír 411 057 Labe 25 směr Labská Chrčice – v případě nepřízně 

počasí bude kroužek na Rybárně s promítáním dokumentů s rybářskou tématikou 

 24.11. – vycházka na revír 411 160 Labe 25A – Lžovické jezero – v případě nepřízně 

počasí nácvik navazování háčků a sestavení udice na plavanou, položenou, feeder, 

přívlač 

 8.12. – sestavení udice na zimní rybolov, vysvětlení a prezentace k tématu Lov na 

dírkách, vyplnění a odevzdávání úlovkových listů (povolenek) 

 15.12. – vánoční besídka kroužku spojená s ochutnávkou cukroví, promítáním filmů 

 5.1. – Rybářské řády, poznávání ryb, nauka správného vyplňování úlovkových listů, 

získání osvědčení pro nové členy (blíže bude upřesněno e-mailem) 

 19.1. – Zimní procházka týneckou stezkou – v případě nepřízně počasí soutěž ve vázání 

háčků, poznávání ryb na Rybárně 

 2.2. – Zimní rybolov na dírkách – výlet vlakem do Velkého Oseka (blíže bude upřesněno 

týden před výletem) 

 16.2. – Výlet rybářského kroužku do Mořského světa v Praze (bude upřesněno e-

mailem předem) 

 1.3. – Výdej povolenek pro děti a dorost z rybářského kroužku + ověření znalostí 

(poznávání ryb atd.) 

 9.3. - 15.3. – Jarní prázdniny pro okres Kolín – kroužek se v daném období nekoná 

 29.3. – Rybaření kroužku na revíru 411 160 Labe 25A – Pod Vrbou – všichni členové 

kroužku budou mít pruty a základní vybavení včetně povolenek k lovu – půldenní akce 

včetně zajištění jídla pro členy kroužku 



 5.4. – Rybaření kroužku na revíru 411 057 Labe25 – u tenisových kurtů, stejné 

podmínky jako v předchozím bodě – půldenní akce včetně zajištění jídla pro členy 

kroužku 

 19.4. – Exkurze do chlumeckého rybářství v Žehuni spojeného s odborným výkladem 

porybného p. Berky (bude upřesněno e-mailem) 

 26.4. – Rybaření kroužku na revíru 411 160 Labe25A (lokalita bude upřesněna) 

 3.5. – Celodenní výlet vlakem do lůna řeky Sázavy (bude upřesněno e-mailem) 

 10.5. – Sestavování udice plavaná, položená, feeder – všichni členové kroužku 

 17.5.  – Vycházka k revíru 411 057 spojená s úklidem břehů 

 24.5. – Soutěž v nahazování na cíl – nácvik přesnosti 

 30.5. – Svátky Labe spojené s Dnem dětí – konání v prostorách Rybárny a Mezihoří 

 7.6. – Pěší výlet na revír 411 160 – Pod Vrbou, Mádlovo, Lipiny, Bílova louka – všichni 

členové kroužku; členové kroužku si v průběhu výletu budou pořizovat poznámky a 

fotky, na dalším kroužku z nich bude vytvořena zábavná prezentace, která bude 

promítnuta v průběhu večerního opékání 

 13.6. - 14.6. – Víkendové rybaření kroužku na revíru 411 057 Labe25, večerní opékání 

a grilování, promítání prezentace vytvořené členy kroužku 

 20.6. – Rybářské závody dětí MO ČRS Týnec nad Labem – závěr rybářského kroužku 

pro rok 2019/2020 

 

Termíny kroužku nejsou závazné a mohou být v případě potřeby upraveny dle aktuální situace 

a potřeb ČRS-MO Týnec nad Labem. Výlety pořádané naší organizací budou pro děti z našeho 

kroužku vždy ZDARMA. Bezpečnost dětí bude zajištěna ze strany naší MO potřebným počtem 

dospělých osob. Organizace výletů je plně v kompetenci vedoucího kroužku. Právo na změny je 

vyhrazeno. 
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