
Rybářský team Dolnobřežanská Bělice 

 

Výprava za rybami  

– soukromý rybník Mrhal u Českých Budějovic 
(http://www.mrhal.cz) 

 

Odjezd v pátek 31.5.2013, 12:30 od školy, příjezd v neděli 2.6.2013, cca 17:00 ke škole 

 

Cena na jedno dítě: 500,- Kč 

V ceně je povolenka, plná penze se svačinou, doprava, ubytování ve stanu, hygenické zařízení. 

 

Na děti budou dohlížet 4 starší rybáři s dlouholetou praxí. 

 

Povinné vybavení: 

- spací pytel s teplou podložkou (karimatkou), ošacení dle uvážení (mějte na paměti, že jsme 

přímo u vody – nepromokavé oblečení, holinky ...) 

- hygienické potřeby, láhev na pití 

- rybářská židlička, čelová svítilna s náhradními bateriemi 

- kvalitní rybářský prut na těžko, kvalitní naviják, nový vlasec o průměru 0.22 – 0.25mm, 2 

vidličky (přední a zadní), vyprošťovač háčků (pean), podběrák, krabička se základní rybářskou 

bižuterií 

 

Pojedeme osobnímy auty, pokud Vaše dítě musí používat autosedačku, je nutné ji přinést k odjezdu 

sebou. 

 

Kontrola rybářského vybavení proběhne na pravidelné schůzce cca 14 dní před odjezdem, zbytek se 

bude kontrolovat přímo u odjezdu. Na rybníku Mrhal jsou některé ryby opravdu velké a proto je 

nutné mít sebou rozumné vybavení, které něco vydrží.  

 

Závazné přihlášky a 500,- Kč odevzdat vedoucím kroužku, to vše do pátku 8.března 2013. 

 

Po všech účastnících výpravy bude požadováno několik základní věcí: 

- samostatnost, schopnost se „jakžtakž“ sám o sebe postarat (hygiena, výběr oblečení, obuv,...) 

- znalost základních rybářských dovedností (montáž udice, nastražení, nahození,...)  

- koncentrace, výdrž – schopnost chytat v jednom kuse 2, 3, 4 hodiny, být tiše, nerušit ostatní 

- kázeň – poslouchat dospělé účastníky výpravy 

 

Pro děti připravíme program, rybaření bude prokládáno přestávkami a dalšími aktivitami (vše záleží 

na podmínkách na místě), ale většinu času budeme chytat, chytat a chytat. Pokud je některé dítě již 

po hodině chytání znuděné a začne se věnovat nějakým jiným věcem, bylo by lepší, aby na výlet 

vůbec nejelo. Pokud se bude chytat, bude se muset doprovod věnovat těm co chytají a na ostatní 

věci v té době nebude moc prostor. 

  

 

http://www.mrhal.cz/


Rybářský team Dolnobřežanská Bělice 

Počet míst je omezen pouze počtem sedadel v osobních autech kterými se na výpravu pojede, dejte 

prosím včas vědět zda má Vaše dítě o výlet zájem, ať víme, s čím máme počítat. Pokud by bylo 

přihlášených více, museli bychom udělat nějaký výběr, při kterém budeme zohledňovat jak výše 

zmíněné požadavky, tak jak si je pamatujeme ze schůzek našeho rybářského týmu, tak třeba i to, kdo 

jak navštěvuje zimní přípravné období a zvyšuje si své rybářské znalosti a dovednosti.  

 

 

Petrův Zdar! 

          Jirka a Viktor 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA na výpravu za rybami na rybník Mrhal 

v době od 31.5. do 2.6. 2013 

 

 

Přihlašuji své dítě ......................................................... na výpravu za rybami a souhlasím 

s podmínkami uvedenými v popisu výpravy.   

 

 

 

Zákoný zástupce:  Jméno .......................................... a podpis .......................................... 

 
 


