Zpráva o činnosti rybářského kroužku za rok 2019
Činnost kroužku v roce 2019 v zimních měsících leden a únor pokračovala v teoretické výuce dětí,
které nastoupili do kroužku začátkem školního roku 2018. Stav dětí se ustálil na 25 dětí. Kroužek v té
době měl tři i vedoucí a to jako hlavního vedoucího Jiřího Škábu dále vedoucího dětské sportovní divize
Kapříci Čelákovice Václava Špitálského staršího a Honzu Říhu, který se věnoval zejména dětem, které
již kroužek navštěvovali opakovaně, a byly již zkušenější. Do činnosti kroužku se též začal zapojovat
Václav Špitálský mladší a jednatel Petr Duník, kteří následně úspěšně složili zkoušky na vedoucího
kroužku, pod záštitou ČRS SUS.
V rámci teoretické výuky probíhala příprava zejména na složení prvního rybářského lístku, všeobecné
znalosti RŘ a praktické nauka (vázání háčků, uzle, montáže, apod.). Kroužek probíhal střídavě úterky a
čtvrtky. Vzhledem k příznivému počasí jsme činnost kroužku přesunuli začátkem března opětovně na
naší rybářskou parcelu, kde si teorii děti mohly vyzkoušet ve spojení s praktickou činností, rybolovem.
Průměrná účast dětí byla kolem 20.
Následně v měsíci červnu bylo pro děti připraveno třídenní soustředění na rybářské chatě na Řehačce.
Vzhledem k tomu, že v tuto dobu probíhala spolupráce s rybářským kroužkem z Neratovic, byly na toto
soustředění pozvány i děti z rybářského kroužku Neratovice. Celkem se tohoto soustředění tedy
účastnilo 40 dětí. V rámci soustředění si nejšikovnější děti složili úspěšně test a získali tak svůj první
rybářský lístek. Tímto byla sezona 2018 – 2019 úspěšně zakončena.
Další nábor dětí proběhl opětovně na začátku školního roku a to v září 2019. Do kroužku, včetně
nováčků podalo přihlášku více jak 30 dětí, ale konečný stav se opětovně ustálil na 25 dětech. Od záři
až do konce prosince probíhala vzhledem k dobrému počasí výuka jak praktické, tak teoretické činnosti
venku na rybářské parcele, kde se děti seznamovali nejen s rybařinou jako takovou, ale i s činností celé
organizace. Rok 2019 byl jako obvykle ukončen společnou procházkou po revírech zdejší organizace a
to nejen s vedoucími a dětmi, ale procházky se účastnilo i mnoho rodičů.
Velice nás potěšily jejich reakce na činnost kroužku. Procházka byla jako vždy zpestřena zastavením se
na rybářské chatě na Řehačce, kde si děti opekli buřty a zahřáli teplím čajem.
Dále souběžně s rybářským kroužkem probíhala i činnost závodní části věnující se rybolovné technice
feeder . Závodní tým byl složen prvotně ze tří závodníků a to Anety špitálské, Michala Zumra a Lukáše
Kapusty. Začátek roku byl tým rozšířen o Vojtu Kotka. Tým se opětovně účastnil Divize SUS a to ve
složení Lukáš Kapusta, Michal Zumr a Vojta Kotek.
Vzhledem k tomu, že v týmu mohou startovat pouze tři závodníci, dostala Aneta Špitálská možnost
startovat za již zavedený tým dospělých: Best off feeder team. V rámci divize se děti neztratili a jejich
výkony byly ve srovnání s dospělými na velmi dobré úrovni. Všichni se účastnili i dalších závodů
pořádaných pod hlavičkou LRU, kde si velice dobře vedli a umísťovali se na stupních vítězů.
Vrcholem závodní sezony bylo opět mistrovství Republiky, kde Lukáš Kapusta vyhrál kategorii do 15
let a Aneta Špitálská obsadila druhé místo v kategorii do 18 let a celkové 4 místo v ženách. Taktéž Vojta
Kotek získal stupně vítězů, kdy obsadil třetí místo.
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