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Vážení rodiče a příznivci sportovních aktivit v přírodě, 

jsme rádi, že vás i v letošním roce můžeme pozvat na RYBÁŘSKÝ KURZ (kurz sportovního rybaření). 
Kurz proběhne pod vedením pana Richarda Konopáska - reprezentačního trenéra handicapovaných rybářů, 
který se bude rodinám věnovat se svými kolegy. Na realizaci kurzu se podílí Bc. Lenka Machačová a tým 
Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. 
 

Během odpoledne se dozvíte zajímavosti o krmení ryb, přípravě krmných směsí, typech prutů a technikách 
chytání ryb, které si po teoretické instruktáži budete moci se svými dětmi prakticky vyzkoušet.  
 

Rybářský kurz proběhne v neděli 7. 6. 2020 od 15:30 do 18:30 hodin u rybníka v obci Horušice. 
Po příjezdu do obce Horušice odbočte podle ukazatele s nápisem PILA (ze směru od Přelouče doprava) 
na úzkou silnici, která přechází v polní stěrkovou cestu. Pokračujte kolem sadu po levé straně, dále odbočte 
doleva podle ukazatele, rybník se nachází v zeleni. Parkování je možné v blízkosti rybníka. Okolí rybníka 
je sjízdné pro kočárek, pro vozík je sjízdné s dopomocí. 

 

 

Rybářský kurz proběhne v okolí rybníka, na místě není k dispozici pitná voda a toaleta. Vodu v dostatečném 
množství a veškeré občerstvení je nutné si zajistit předem z vlastních zdrojů. 

Doporučujeme vhodné sportovní, nepromokavé oblečení a obuv.  

Potřebné vybavení k rybaření (pruty, podběráky, návnady a další) vám bude, v případě zájmu, bezplatně 
poskytnuto. Zodpovědnost za zapůjčené vybavení nesou rodiče (případně jiný doprovod). 

Pro děti budou v bezprostřední blízkosti rybníka připraveny také tematické hry. 

Na závěr odpoledne bude možné posedět společně u ohně, případně si opéci například vlastní uzeninu. 
Opékací pruty budou na místě k zapůjčení.  

Přihláška na Rybářský kurz je podmínkou účasti, kapacita účastníků je omezena. 
 
 

Přihlášky přijímá a všechny dotazy zodpoví:  
Mgr. Martina Petelíková: telefon: 730 891 141; email: petelikova@ranapece-pce.cz 
 

Těšíme se na vaši účast a věříme, že si rybaření s námi dokonale užijete. 
Tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. 


