Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
IČ: 26600285
Telefon: 466 641 031, 030, 022; 736 512 613 - 616
E-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.ranapece-pce.cz

Vážení rodiče a příznivci zajímavých sportovních aktivit,
v letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci nové aktivity pro rodiny s dětmi
s handicapem - Rybářský kurz.
Kurz proběhne pod vedením pana Richarda Konopáska - reprezentačního trenéra handicapovaných rybářů,
rodinám se bude věnovat se svými kolegy. Na realizaci se podílí Bc. Lenka Machačová a tým Střediska rané
péče v Pardubicích o.p.s.
Během odpoledne se dozvíte zajímavosti například o přípravě krmné směsi, krmení ryb, typech prutů
a možnostech chytání ryb, které si po teoretické instruktáži budete moci se svými dětmi prakticky
vyzkoušet.
Termín a místo konání:
Rybářský kurz proběhne v neděli 14. 5. 2017 od 15:30 do 18:30 hodin u Stojického rybníku v obci Stojice.
Po příjezdu do obce Stojice odbočte podle ukazatele ve směru na Licomělice, cca po 50 metrech se nachází
Stojický rybník. Parkování je možné na kraji vozovky u rybníka, místo bude označeno. Okolí rybníka je sjízdné
pro kočárek, pro vozík s dopomocí.

Rybářský kurz proběhne v přírodě, na místě není k dispozici pitná voda a toaleta. Veškeré občerstvení
je nutné si zajistit vlastní. Doporučujeme vhodné oblečení a obuv.
Potřebné vybavení (pruty, podběráky, návnady a další) Vám bude bezplatně poskytnuto. Zodpovědnost
za zapůjčené vybavení nesou rodiče.
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.
Ve Stojicích, cca 100 metrů od rybníku, je restaurace - Hospoda U Zvonečků (s kuchyní), která by měla být
v době konání akce otevřena, na internetu je uvedena otevírací doba od 16:00 do 23:00 hodin. V případě
příznivého počasí je u restaurace otevřen stánek s točenou zmrzlinou.
Cca 50 metrů od rybníka je dětské hřiště.
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.

