
Činnost rybářského kroužku
Cyprinus Carpio Kojetín v roce 2017 
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• rybářský kroužek má již několikaletou tradicí
• v roce 2017 ho navštěvovalo  22 dětí, z toho 9 nováčků.
• schůzky se konaly pravidelně v klubovně DDM Kojetín nebo na rybníce        
Jordán nebo na Struze

Základní informace o kroužku



- zimní teoretická část byla zaměřena na výuku rybářského 
řádu a přípravu   nových členů k rybářským zkouškám, 
praktická část se soustředila na vázání háčků,uzlů a montáží 
-rybářské zkoušky se uskutečnily 9.3.2017 za přítomnosti 
jednatele ČCRS MO Tovačov, pana Ing. Rytíře a hospodáře, 
pana Uherka. Rybářské znalosti prokázalo 9 dětí.
-jarní  a letní část – rybolov v Kojetíně,na Struze, Jordáně a 
Moravě,účast na rybářských závodech, organizace vlastních 
závodů, letní pobytový tábor



Příležitostná činnost 
- brigády
- účast na vyhlášených závodech
- organizace rybářských závodů
- schůzky s rodiči



Úklid revíru JORDÁN
23. března 2017 jsme provedli  úklid revíru Jordán 1A. Do úklidu se 
zapojilo 8 členů rybářského kroužku, kteří nasbírali 4 pytle odpadků. 



Úklid revíru UHŘIČÁK
1. dubna 2017 jsme uklidili štěrkoviště Uhřičák.  13 dětí a 5 rodičů 
naplnilo  4 pytle odpadků.  



Rybářské závody Veselíčko- rybník Lukavec
Sobota 23. dubna 2017 byla pro náš tým velice úspěšná.Celkový počet 
účastníků závodu byl 33. A uspěli jsme! Lukáš Opelík – 1. místo, Adam 
Kopečný -2.místo, Adam Juračka – 3. místo, Martin Nosek – 4.místo



.

1.místo: LUKÁŠ OPELÍK 2.místo: ADAM KOPEČNÝ



3.místo: ADAM JURAČKA 4.místo: MARTIN NOSEK



Rybářské závody na JORDÁNĚ 17.června 2017
- účast 12 dětí. V kategorii chlapců zvítězil Adam Juračka, na 2.místě Tomáš 
Berecz, 3.místo obsadil Lukáš Opelík. V kategorii dívek 1.místo – Andrea 
Kopečná, 2.místo Mirvaldová. Nejmladším účastníkem byl Viktor Filo. 
Uloveno bylo 38,9 kg karasů.





Ulov si svou první rybku – Jordán Kojetín
22. září 2017 proběhl již XI. ročník. K rybníku si přišlo vyzkoušet 
rybářské umění přes 50 dětí s 20 rodiči.



CYPRINUS CARPIO – dětské rybářské závody Tovačov
23. září 2017 jsme uspořádali 9. ročník rybářských závodů na Hra-
deckém rybníku. Účast 22 dětí. V kat. závodníci do 11 let-
1. m. Tereza Vavříková, 2. m. Tereza Večerková, 3.m.Max Tilšar.      
V kat. od 12 do 15 let- 1.m. Adam Juračka, 2.m. Lukáš Opelík,     
3.m. Lukáš Mauler





Rybářský tábor TOVAČOV – 1.- 8. července 2017
- účast 26 dětí
- ubytování – MS Tovačov
- chytán í na Tovačovských jezerech, kam jsme dojížděli na kolech
- celotáborová hra
- výlet do Pevnosti poznání
- přednáška Petra Bureše
- hry, soutěže, malování na trička a tašky



















Velmi si vážíme spolupráci s rodiči.

Poděkování patří i těm, kteří nám v naší činnosti 
pomáhají a podporují nás.

ČCRS MO Tovačov
Českomoravský kaprářský spolek o.s.
DDM Kojetín
Jiří Hrazdil
MRS MO Rakvice
MŠMT ČR
Rybářské potřeby – Rybářské centrum Olomouc
TIMARMIX



Děkujeme za pozornost
Petrův zdar 

Vedoucí rybářského kroužku
„Cyprinus Carpio“ Kojetín

Slávek Ruman
Zbyněk Prokeš


