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Základní informace 
 
 
 
Pořadatel: Dětský rybářský tábor z.s., IČ: 04243609, Nouzov 12, 289 01 Chotěšice  
 
Adresa tábora: Dětský rybářský tábor Zdechovice, Pošta Přelouč, 535 01 

 
 
Odpovědní vedoucí:  
Štěpánka Heršálková Šuliková, mob.: 777 940 709, info@rybarskytabor.cz 
Martin Heršálek, mob.: 605 296 645, info@rybarskytabor.cz 
 
Kde se tábor nachází 
areál Petrův revír se rozkládá na ploše 22ha na okraji obce Zdechovice v Pardubickém kraji, jedná se o 
soustavu 3 větších a několika menších rybníků (Ovčín, Pazderna, Pilský), přičemž sportovní rybolov je 
provozován pouze na rybníku Pilský (7ha) 
 
Rybí osádka rybníka 
rybí osádka tvoří krásné ryby: kapr, amur, candát, lín, plotice, perlín, cejn, ale není výjimkou sumec, 
vyza velká a čas od času se po boilies ožene štika nebo candát 
 
Cena: 5. 600 Kč = 8 dní, 7 nocí, v ceně tábora je zahrnuta strava, nocleh, celodenní péče a vše s 
táborem související.  
Další informace: www.rybarskytabor.cz 
Závazná přihláška: Vyplněnou přihlášku zašlete naskenovanou na emailovou adresu 
info@rybarskytabor.cz (v tomto případě předáte originál přihlášky spolu s potvrzením od lékaře při 
příjezdu na tábor). Tento způsob preferujeme. Pokud pošlete přihlášku emailem a budete chtít potvrzení 
o přijetí, napište požadavek do mailu. Druhá možnost je zaslání přihlášky na poštovní adresu:  
Dětský rybářský tábor z.s., Nouzov 12, 289 01 Chotěšice  
O přijetí dítěte na tábor rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek. Naplněnost tábora budeme průběžně 
zveřejňovat na našich stránkách www.rybarskytabor.cz. 
 
Úhrada:  
Platba rozdělena na dvě části. Platby, prosíme, zasílejte na náš účet č. 2000921861/2010 (Fio banka 
a.s.), a to následovně:  
1. Platba (záloha) ve výši 3. 000,- Kč nejpozději do 14-ti dnů od potvrzení přihlášky 

2. Platba (doplatek) ve výši 2. 600,- Kč nejpozději do 30. 04. daného roku 
 
Variabilní symbol – uveďte datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr a do poznámky napište 
jméno dítěte – NUTNÉ!!! (Např. variabilní symbol 01061995 u dítěte narozeného 1. 6. 1995) Do 
popisu transakce (zpráva pro příjemce) uveďte jméno a příjmení dítěte! Každou platbu na vyžádání 
potvrdíme na email uvedený v přihlášce. Pokud budete potřebovat fakturu pro zaměstnavatele, 
napište nám tuto informaci již do přihlášky a my Vám ji zašleme opět na Váš email.  
 
Věk dětí: Na tábor přijímáme děti, které v tomto kalendářním roce dosáhnou min. věku 6 let a max. 
věku 17 let.  
Kapacita tábora: maximálně 20 dětí.  
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Stravování: 5x denně v dostatečném množství. Jedná se o stravování domácího typu, které je vhodné 
pro děti. Po příjezdu do tábora je připraven oběd, svačina a následně večeře, proto dětem nedávejte 
větší zásoby jídla. Pitný režim je zajištěn po celý den. U nás děti nehubnou! ☺ 
 
Program tábora: Program připravuje tým zkušených vedoucích. Rybáři jsou pod celodenním dozorem. 
Tradicí je rybářský maraton a soutěž o nejdelší a nejtěžší rybu. Děti se seznámí s teoretickou i 
praktickou výukou. Naučí se různé techniky lovu (na těžko – položená, feeder). Naučí se, jak přichystat 
rybářské náčiní pro jednotlivé techniky lovu pod vedením zkušených rybářů, navazování háčků, uzlů, 
návazců a dětem se promítají videa a dokumenty zaměřené na rybolov a techniku. Na závěr tábora je 
připraveno slavnostní vyhlášení a každý rybář si odveze hodnotnou cenu. Vedení tábora samozřejmě 
nezapomíná na děti, které slaví v průběhu tábora narozeniny nebo svátek. Na tábor není potřeba 
rybářského lístku. Nutné si vzít rybářskou výbavu, viz. níže, doporučený seznam věcí. 
 
Ubytování: rybáři jsou ubytování v chatkách na hrázi a na louce. Chatky nejsou vybaveny elektrikou.  
 
Zdravotní služba: O zdraví dětí pečuje náš lékař, který zajišťuje asistenci, v případě větších obtíží je 
dítě dopraveno do zdravotního zařízení 
  
Návštěvy rodičů: Nedoporučujeme. Berte prosím v potaz psychiku ostatních dětí, které rodiče 
nemohou navštívit.  
Pokud se přesto rozhodnete návštěvu podniknout, dohodněte se prosím předem telefonicky s vedením 
tábora (z důvodu narušení plánů dne). V žádném případě není možné si dítě odvézt z tábora např. přes 
polední klid. Pokud se přesto rozhodnete pro návštěvu, učiňte tak v průběhu poledního klidu (13:00 – 
14:30). 
 
Kapesné: Na nákup rybářských nástrah a pamlsků v kiosku, doporučujeme kapesné ve výši 200 až 300 
Kč.  
 
Fotogalerie: V průběhu tábora zveřejňujeme fotky dění na táboře. Máte tak stále pod kontrolou, co se 
na táboře děje. Fotky jsou umísťovány na naší FB stránce: dětský rybářský tábor a po skončení tábora 
na stránkách http://rybarkytabor.rajce.idnes.cz/.  
 
Korespondence: Je důležité dětem často psát, zvláště těm, které jedou poprvé! Do adresy na 

dopis, nebo pohled, prosím uvádějte před jméno dítěte „Dětský rybářský tábor. Níže uvádíme 

adresu tábora, kam dětem můžete psát. 

 

Dětský rybářský tábor 
Jméno a příjmení dítěte  
Pilský rybník Zdechovice 
Pošta Přelouč 
535 01 
 
Doporučený seznam věcí na tábor  
Do čeho zabalit:  
Věci zabalte dětem nejlépe do staršího kufru, sportovní tašky, nebo batohu. Malým dětem všechny 
věci na tábor podepište, denně hledá spousta věcí svého majitele. Všem dětem s sebou přibalte 
spacák. Všechny chatky jsou vybaveny pouze postelí s roštem a matrací.  
Na tábor je zakázáno s sebou brát elektronické hry, audio přístroje, drahé hodinky, řetízky, 
prstýnky, náušnice, mobilní telefony a další cenné předměty. Za tyto osobní věci si každé dítě 
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ručí samo. V případě ztráty či poškození neponese organizátor ani vedení tábora žádnou 
odpovědnost.  
 
Doporučený seznam věcí na tábor (možno vlepit do kufru):  
OBLEČENÍ: OSTATNÍ:  
7 x spodní prádlo ručník, osuška + osuška k vodě  
4–5 x ponožky slabé  
hygienické potřeby (kartáček, pasta, sprchový gel nebo mýdlo v krabičce, šampon, hřeben) 
4 - 5 x triko krátký rukáv  
3 x triko dlouhý rukáv  
2 x mikina  
2 x tepláky  
3 x šortky  
1 x šusťáková bunda  
1 x pláštěnka  
oblečení na spaní  
1 x plavky 
1 x čepice proti slunci  
1 x sandále  
1 x gumové boty k vodě (crocsy), děti se rády fotí s rybou ve vodě 
1 x sportovní obuv – tenisky  
1 x holínky a další dle uvážení rodičů  
Spacák, polštářek 
Rybářské vybavení: prut, vidličky, háčky – bez protihrotu, naviják, vlasec, olova, čelovka/svítilna, 
židlička, metr, krmítka, čihátka, hlásiče, podběrák 
Opalovací krém, sluneční brýle, baterka + baterie, uzavíratelnou lahev na pití!!! 
 
POZOR, JE POVOLEN POUZE LOV NA POLOŽENOU (FEEDER – KMENOVÝ VLASEC O 
MINIMÁLNÍ SÍLE 0,24 mm, KAPROVÉ PRUTY – KMENOVÝ VLASEK O MINIMÁLNÍ SÍLE 0,30 
mm)!! 
 
Rádi vysvětlíme, komu toto upozornění není jasné.  
 
 

 

 

  


