
Činnost rybářského kroužku
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• rybářský kroužek má již několikaletou tradicí
• v roce 2016 ho navštěvovalo  23 dětí, z toho 5 nováčků.
• schůzky se konaly pravidelně v klubovně DDM Kojetín nebo na rybníce Jordán

• zimní teoretická část byla zaměřena na výuku rybářského řádu a    
poznávání ryb, praktická část se soustředila na vázání uzlů a montáží 
•Jarní  a letní část – rybolov v Kojetíně,na Jordáně a Moravě, víkendové 
výjezdy, účast na rybářských závodech, organizace vlastních závodů, tábor

Základní informace o kroužku



Závěrečné zkoušky proběhly  v klubovně DDM 26.února 2016.

Všichni nováčci uspěli. 



Příležitostná činnost 
rybářského kroužku
- chytání na Jordáně a Moravě v Kojetíně
- jednodenní výjezdy do jiných revírů
- účast na vyhlášených závodech
- organizace rybářských závodů



Úklid revíru JORDÁN
1. dubna 2016 jsme s naším rybářským kroužkem Cyprinus Carpio provedli  
úklid revíru Jordán 1A. Do úklidu se zapojilo 11 členů rybářského kroužku, 
kteří nasbírali 4 pytle odpadků. 



Úklid revíru UHŘIČÁK
2. dubna 2016 jsme provedli jarní úklid na Uhřičáku. Zúčastnilo se 6 dětí      
a naplnili jsme 5 pytlů odpadky. Po práci nám chutnal opečený buřt. 



Pstruží líheň JÍVOVÁ
9. dubna 2016 mladí rybáři a jejich rodiče navštívili Pstruží líheň v Jívové.         



Rybářské závody Veselíčko- rybník Lukavec
24. dubna 2016 se 9 našich členů zúčastnilo dětských rybářských 
závodů.Celkový počet závodníků byl 43. A uspěli jsme! Lukáš Opelík – 1. 
místo, Adam Kopečný -2.místo,Kristýna Navrátilová -1.místo.



O pohár hejtmana Olomouckého kraje
Náš kroužek reprezentovalo družstvo ve složení Lukáš Opelík, Adam 
Juračka a Martin Nosek- 4. místo v družstvech. Kristýna Navrátilová 
závodila za dr. Brodku u Přerova a to získalo 1.místo v dr. dívek.



Závody na Hradeckém rybníku v Tovačově
11.června 2016
Lukáš Opelík vyhrál kategorii starších chlapců a ave stejné kategorii 
skončil Adam Šoustek na 2.místě. Adam Juračka vyhrál kategorii 
mladších chlapců. Náš kroužek opět zabodoval.



Ulov si svou první rybku – Jordán Kojetín
9. září 2016 proběhl již X. ročník. K rybníku si přišlo vyzkoušet 
rybářské umění přes 60 dětí s 30 rodiči.



CYPRINUS CARPIO – dětské rybářské závody Tovačov
24. září 2016 jsme uspořádali 8. ročník rybářských závodů, tentokrát 
na Hradeckém rybníku. 1. místo obsadil Martin Nosek, 2. místo 
Adam Kopečný, 3.místo David Štábl. Největší ryba – kapr 56 cm.



Uherské Hradiště 16.10.2016
S Lukášem, Terezkou a Davidem jsme zajeli vyzkoušet závodní trať 
do Uherského Hradiště, na řeku Moravu. Podařilo se nám nachytat 
spoustu krásných ryb.



Zimní plavaná na řece Svitavě – 10.12.2016
S rybářskou sezónou se tradičně loučíme na řece Svitavě s Jirkou 
Hrazdilem. Dobré rady nad zlato.



Rybářský tábor Rakvice – 2.-9.července 2016
Léto trávíme již tradičně na Kačenárně v Rakvicích. Chytali jsme na 
místním rybníce, na Novomlýnské přehradě.. Krásně jsme si 
zachytali na slepém rameni řeky Dyje v Dolních Věstonicích. Podnikli 
jsme výlet do Lednice , koupali se a dobře se bavili.





Děkujeme za pozornost
Petrův zdar 
Vedoucí rybářského kroužku
„Cyprinus Carpio“ Kojetín

Slávek Ruman
Tomáš Bělka


