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P O Z V Á N K A  
Setlkání talentované mládeže 

 LRU – plavaná 
 
 

 

Pardubice 
3 - 4. července 2010 

 
 

 



Organizace setkání:  
Hlavní vedoucí    Jakubský Ládislav 
Hospodář    Janků Jiří 
Pořadatelé U22     Kubík Marcel, Skalický Karel  
Pořadatelé U18     Kostka Josef, Heidenreich Jan 
Pořadatelé U14     Bačina Zbyněk, Pokorný Roman 
 
Popis závodního úseku:  
Řeka Labe, pravý břeh pod Wonkovým mostem v Pardubicích. Jedná se o tekoucí 
vodu, šířka toku 60 m, břeh dobře přístupný, travnatý, hloubka 2,50 až 3,50 m, dno 
převážně štěrkopísčité. 
 
Výskyt ryb: 
Cejn velký, cejnek malý, plotice, kapr, tloušť, jesen, podoustev, lín, ouklej, perlín, 
bolen, štika, okoun, ježdík a další druhy ryb cejnového pásma. 
 
Ubytování:  
Pro účastníky je zajištěno ubytování v hostelu Trim Pardubicích. 
 
Stravování: 
Pořadatel předběžně zajistil v místě ubytování v hostelu Trim Pardubicích – 
polopenzi - snídaně + večeře jednotná.   
 
Co sebou? 
Každý si přiveze kompletní rybářskou výbavu včetně podpěr na pruty, veškerých 
držáků na krmivo a nástrahy. Kompletní vybavení pro lov na děličku, dlouhý bič 8-
9 m a odhoz (příp. bolognese). Nutný krmný kalíšek a praky!!!! Všichni budou mít 
připraveny udice pro plánované způsoby lovu. Forpasy v síle 0,06 – 0,10 mm. 
Každý závodník si musí sebou přivézt: vše na zhotovení udic, kamínky, lepidlo na 
červy,  něco na případné rozdělání patentek, hlínu do krmení, hlínu na patentky. U 
vody se nesmí hlína kopat, musíme jí najít někde po cestě! Živé je objednáno 
v omezeném množství na všechny dny. Je nutné mít lednice s ledy pro jejich 
uchování! 
 
Nutné doklady:  
Každý závodník musí mít u sebe v čase konání setkání, platný státní rybářský lístek 
a členskou legitimaci a platnou povolenku k rybolovu na dotyčný revír Labe.  
 
Krmení a nástrahy: 
Krmivo bude dodáno bezplatně stejně jako nástrahy. Z důvodu omezených 
finančních prostředků, omezujeme množství krmení, množství a druhy návnad na 
jednotlivé chytání.  
Na každé chytání bude každému přiděleno 10 - 12 l krmení a 1,5 l živých návnad (z 
toho patentky 0,5 l ). 



 
Časový rozvrh setkání 
 
Pátek  2.7. 2010  
 
18.00 – 19.00  sraz účastníků v místě ubytování v hostelu Trim 
19.00 - 20.00   Večeře 
20.00 – 21.00   Seznámení s programem soustředění 
21.00 – 21.30  Hygiena  
21.45    Večerka 
 
Sobota  3.7.  2010   
 
06.30 – 07.00  Budíček, hygiena  
07.00 – 07.30  Snídaně 
07.30 – 08.00  Přejezd k řece 
08.00 – 10.30  Příprava krmení a nářadí  
10.30 – 13.00  Chytání účastníků pod vedením pořadatelů  
13.30 – 14.00   Oběd 
14.00 – 15.00   Příprava krmení a nářadí  
15.00 – 17.30   Chytání účastníků pod vedením pořadatelů  
17.30 – 18.00   Úklid věcí 
18.30 – 19.00   Přejezd do hostelu Trim 
19.30    Večeře 
20.00 – 21.00   Diskuze o průběhu dne, volno 
21.00 – 21.30  Hygiena  
21.45    Večerka 
 
Neděle  4.7.  2010    
   
06.30 – 07.00  Budíček, hygiena  
07.00 – 07.30  Snídaně 
07.30 – 08.00  Přejezd k řece 
08.00 – 10.30  Příprava krmení a nářadí  
10.30 – 13.30  Chytání účastníků pod vedením pořadatelů  
13.30 – 14.30   Úklid věcí 
14.30 – 15.00   Vyhodnocení setkání 
15.00      Ukončení setkání odjezd domů 
 
 
 


