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Vec 

Pokyny k nástupu na sústredenie mladých rybárov 

____________________________________ 

    

Vážení rodičia, 

Váš syn – dcéra sa na základe záväznej prihlášky a zaplatenia finančného príspevku 

zúčastní sústredenia mladých rybárov CVČ.  

- uskutoční sa v dňoch 12. – 15. júl 2018 Žywiec Poľsko 

- strava zabezpečená 3x denne, 

- nástup na sústredenie 12. júl (štvrtok), 

- raz účastníkov 6:00 pri CVČ Kysucké Nové Mesto, 

- ukončenie sústredenia 15. júl (nedeľa) 10:00, rodičia si prídu prevziať svoje dieťa 

k CVČ približne o 12:00 (po telefonickom dohovore). 

 

Deti si zbalia so sebou do plecniakov : 

veci osobnej potreby, hygienické potreby, písacie potreby, teplákovú súpravu, rybárske 

doklady, preukaz poistenca, nočný úbor, ponožky, prezuvky, teplú košeľu, sveter, gumené 

čižmy alebo pevnú nepremokavú obuv, krátke nohavice, tričká s krátkym rukávom, 

siltovku!!!, pršiplášť (nie dáždnik), baterku alebo čelovú lampu, opaľovací krém, vankúš, 

plachtu na posteľ a vlastný spacák. 

 

Rybárske potreby: povolenie na rybolov, preukaz a platný rybársky lístok. Na lov rýb si 

prineste predovšetkým kaprovú udicu – to bude hlavný bod programu, môžete si priniesť 

aj feedrovú udicu ak chcete a plavákovú udicu. Kto má záujem môže si priniesť aj udicu na 

prívlač alebo muškárku a príslušné umelé nástrahy (muchy, rotačky, plandavky gumy a pod.) 

a silóny. Na lov kaprov treba vrhacie olová, vyvažovacie olovká na plavák, krmítka ak chcete 

chytať na feeder, kto chce prinesie  si PVA sieťku na boilies, raketku, prak alebo kobru na 

kŕmenie (budeme mať na požičiavanie), držiaky na udicu, gumové zarážky, háčiky 

rôznych veľkostí najmä okolo 4 až 6, boiliesovú šnúrku na montáže, plaváky, obratlíky 

s karabínou, alebo hotové boiliesové závesy, signalizátory záberu, (príp. leukoplast alebo 

izolačku na zarážky pri montáži starým spôsobom), povinnú výbavu rybára (uvoľňovač 

háčikov napr. pean, čo najväčší podberák na kapry, a meter). Ďalej treba podložku na kapry 

(aspoň jeden z družstva), sieťku na prechovávanie rýb a nožík. Čo sa nástrah týka môžete si 

priniesť zaváranú kukuricu v plechovke alebo mrazenú kukuricu, kŕmna zmes na kapry, 

fúkaná kukurica alebo puffy (takéto nástrahy nebudú možno potrebné, budeme mať nástrahy 

od sponzora, mohlo by byť skôr užitočné priniesť si deepované chytacie boilies alebo pop-

ups). Kto má možnosť môže si priniesť kostné červy alebo dážďovky (netreba). Hrubým 

písmom označené veci rybárskych potrieb treba určite priniesť, ostatné uvedené iba podľa 

individuálnych možností a záujmu. Nerobte zbytočné nákupy. Hlavnou technikou lovu počas 



sústredenia bude lov na boilies. Deti budú loviť v družstvách spolu s inštruktormi. Budeme 

mať kŕmne pelety a boilies od sponzora. Ak máte akékoľvek otázky volajte vedúcemu 

krúžku. 

Dieťa, ktoré dlhodobo užíva lieky alebo nastali u neho zdravotné zmeny pred nástupom na 

sústredenie, bude o tejto skutočnosti informovať vedúceho. Cenné predmety dieťaťu 

nedávajte, za ich stratu nezodpovedáme.   

Učiteľský dozor zabezpečujú zamestnanci CVČ KNM. Bližšie informácie o pobyte na 

0903621709 p. Jaššo. 

 

Tešíme sa a veríme, že spoločne prežijeme pekné chvíle v super kolektíve. 

 

 

výbor MO SRZ Kysucké Nové Mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


