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Střední Čechy Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

Předseda středočes-
kých rybářů Dušan
Hýbner přišel s recep-
tem, jak získat zájem
mládeže. Už to prý ne-
budou žádné letáčky
či nudné přednášky.

Viktor Votruba
redaktor MF DNES

STŘEDOČESKÝ KRAJ „Mladých
rybářů ubývá,“ stěžují si prakticky
všechny rybářské organizace v Čes-
ku. DušanHýbner z Bělé pod Bezdě-
zem se tento trend rozhodl změnit.
Více než před rokem se ujal funkce
předsedy středočeských rybářů a
jako jeden z hlavních cílů si stano-
vil oslovit děti a dorost. Zatím se
mu to daří. Přišel s celokrajským
projektem „Ve vodě nežijí jen vod-
níci“, v jehož rámci školáky a před-
školáky jednotlivé místní rybářské
organizace „vytáhnou“ k vodě.
Krásy a zajímavosti rybaření dětem
ukážou přímo ve svých revírech.
Jen letáčky či přednášky ve třídách
totiž nefungují.

Co vás přivedlo namyšlenku dát
dohromady celokrajský projekt
zaměřený na děti?
Už dlouho se nadává, že rybářské
organizaci ubývají děti a mládež.
Přitom u nás v Bělé děláme podob-
né akce pro děti již dlouho, tak mě
napadlo, že bychom něco mohli

rozjet v celém kraji. Místní rybář-
ské organizace zpravidla dělají
spoustu akcí, dosud ale chyběl vel-
ký společný projekt, který by dával
i možnost získat dotaci, což se nám
také povedlo. Podpořil nás Středo-
český kraj. Podobný projekt rybáři
ještě nikdy neudělali, a to nejen ti
u nás v kraji, ale v celé republice.

V Bělé jste si tuto akci s dětmi již
zkusili, jak to probíhalo?
Za dva dny se v našem revíru vystří-
dalo 140 dětí, takže to byla fuška.
(smích) Měli jsme tam předškoláky
a asi šedesát třeťáků. Nejprve jsme
jim představili rybník, co v něm
žije, ale i to, co ho obklopuje. Do-
zvěděli se, že kolem rostou olše,
aby zpevnily břehy, a tak podobně.
Pak jsme je seznámili s rybářskými
pravidly a samozřejmě si vyzkouše-
li rybaření. Když totiž dítě vezme
prut, nahodí a chytne rybu, tak je z
toho nadšené a chce si to ještě ně-
kdy zkusit.

Dopadlo to tedy dobře...
Určitě. Mělo to takový úspěch, že
mi i sami učitelé volají, že by to se
svou třídou chtěli také zkusit. Tý-
den po té akci nám přišlo do rybář-
ského kroužku sedm nových dětí,
které k nám chodí dodnes. Na příští
rok už se k projektu přihlásily i dal-
ší místní rybářské organizace, za-
tím jich je sedmnáct.

Vy jste začal rybařit v dětství?
Ano. V osmi letech, díky svému dě-
dečkovi. Ačkoliv jsem jinak z lesác-
ké rodiny, zůstal jsem u vody.

O čem tato záliba podle vás je?
Pro mě je to o vzrušení, adrenalinu
a dobrém pocitu z toho, že přelstíte
rybu. Každý si v tom ale najde něco
jiného. Jsou rybáři, kterým stačí, že
si u vody krásně odpočinou.

Jak často se dostanete k vodě?
Na ryby jen párkrát do roka, a to
mám rybník před domem. Větši-
nou, když přijdu k vodě, tak tam
zjistím, co je kde potřeba udělat a
opravit, takže si vezmu montérky a
jdu na to. Profesí jsempoříčný na Ji-
zeře, to je něco jako hajný v lese.
Má to svou výhodu, jsem díky tomu
hodně u vody, někdy mě to ale sta-

ví do těžké situace. Rybáři totiž mí-
vají jiné zájmy než správci povodí.

Co rybáře nyní nejvíc trápí?
Hlavně rybožraví predátoři, kteří
se rozšiřují po našich revírech a pá-
chají obrovské škody. Jde zejména
o kormorána velkého, volavku po-
pelavou, norka amerického a stále
více se vyskytující vydru říční.

V dnešní době hodně lidí rybaří
stylem „chyť a pusť“. Je to časté?
Žádnou statistiku jsme si nedělali,
mohu ale říci, že rybáři jsou skuteč-
ně rozdělení na dvě vyhraněné sku-
piny. Ani na jednom z těch dvou
přístupů nevidím nic špatného.
Osobně se ryby snažím pouštět, byť
za to doma většinou dostanu vyna-
dáno. Dokonce i toho kapra na Vá-
noce si kupuji, je mi to totiž milejší
než si brát rybu z revíru.

Existuje ale názor, že vylovená
ryba po opětovném puštění stej-
ně jen trpí a může třeba zemřít
na infekci. Je to blud?
Vždycky záleží na konkrétním rybá-
ři. Pokud je znalý a udělá vše tak,
jak by měl, rybě příliš neublíží.

Co lidé o práci rybářských spol-
ků většinou nevědí?
Například to, že přirozená repro-
dukce téměř všech druhů ryb ve
vodních tocích je minimální. Mají
na to vliv zejména zbytky dámské
antikoncepce ve vodě, které čistír-
ny odpadních vod neumějí odbou-
rat. V řekách proto žije hlavně to,
co tam rybáři nasadí.

Nebytové prostory
Majitel pronajme kanceláře od 20m2 na Pra-
ze 7, Holešovice, přímo u metra C Nádraží

Holešovice. Recepce, zasedací místnost,
parkování. Tel: 605083611.76879

On hledá ji
Rád se seznámím s příjemnou VŠ kolem 35
let, nejlépe z Prahy. Tel: 60713190776917

Byty - koupě
Přímý investor ihned koupí byt na investi-
ci-okamžitá záloha 300.000,-Kč. Právní služ-
by zdarma i v případě privatizace, exekuce,
včetně zaplacení Vašich pohledávek. Volej-
te Po-Ne:8-22hod, telefon: 602 21 21 21. 74194

Právní zástupce zaměstnanců O2, FIO-
BANK, RAIFFEISENBANK, poptává byty ke
koupi a k pronájmu pouze v Praze. Právní
servis zdarma. Těšíme se na Vaší nabídku.
Telefon: 602 21 96 21. 74223

Umíme prodat jakýkoliv byt či nebytový
prostor do 30 dnů v Praze a okolí za nejvyšší
tržní cenu švýcarskou metodou pozitivní lici-
tace. T: 604392532.

74791 Koupím

Knihy, LP. T: 603469105 9756

Ihned zaplatím za starý nábytek, knihy, per-
ské koberce, lustry, obrazy, grafiky, pohledy,
mince, pianino, housle, sklo, porcelán, bet-
lém, vánoční ozdoby, apod. Vyklidím celou
pozůstalost, ateliér po umělci apod. Přijedu i
na Moravu. Za nabídky předem děkuji. Tel.:
731835301

60481 Nájmy
Pro zaměstnance ambasád EU hledáme
byty ve velmi dobrém stavu v Praze. T:
27481059673374

Pro studenty Erasmu hl. byty 2+kk, 2+1
nebo 3+1 k dlouhodob. pronájmu v Praze
blízko metra. T: 72304766973405

Hledáte nájemce na svůj byt nebo nebytový
prostor? Pomůžeme Vám rychle, výhodně a
bezstarostně švýcarskou metodou pozitivní
licitace. T: 722083967

74768 Komerční prostory
Majitel pronajme 3 kanceláře + zázemí -
64m2, 4 kanceláře + zázemí - 100m2 v ČD
Praha 9 - Vysočany, přímo u metra B - Vyso-
čanská. Jižní strana, klimatizace, internet.
Tel. 603463425.76388

Nemovitosti - koupě
Umíme prodat jakýkoliv rodinný dům, chalu-
pu nebo pozemek do 30 dnů v Praze a okolí
za nejvyšší tržní cenu švýcarskou metodou
pozitivní licitace. T: 733467995.
74814

Knihy a časopisy
Koupím i LP. T: 60346910513027

Nemovitosti - prodej
Majitel prodá činžovní dům na Praze 1,
Nové Město. Tel: 605083611. 76883

INZERCE

Vzpomínka

Obrazy a starOžitnOsti
prodáte nejlépev aukci
Aukční síň, Galerie Národní,

Národní 25 (Pasáž Paláce Metro) Praha 1
Přijedeme kamkoli v ČR

224 236 380, 737 571 660
www.galerie-narodni.cz

☎

U vody DušanHýbner (39) zasvětil život vodě. Živí se coby poříčný a ve vol-
ném čase se naplno věnuje rybám a rybářům. Foto: Viktor Votruba,MAFRA

19. - 20. 12. PRAHA
Tipsport Arena

www.disneyonice.cz | w ww. pragokoncert .com

Největší světová rodinná lední revue opět v ČR!

Partneři: Tickets:

Pořadatel: Hlavní
partner:

Hlavní
mediální
partneři:

19. - 20. 12. PRAHA
Tipsport Arena

Pořadatel: Hlavní 
partner:

Přidáno další

představení!

Středočeští rybáři k sobě lákají mladé.
Chtějí je vzít k vodě a dát jim tam prut
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světová výstava expo 2015 v miláně
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Přistání
sondy
na planetě
Pluto

600. výročí
upálení
mistra
Jana Husa

Stojí za to číst. Každý den.

Milovice

Příští rok dokončí
školu za půl
miliardy korun
VMilovicích na Nymbursku příští
rok v srpnu skončí výstavba nové
základní školy za 500 milionů ko-
run, je pro 1 500 žáků. „Město le-
tos začalo s výstavbou poslední,
čtvrté etapy. Příští rok by mělo pro-
investovat posledních asi 69 milio-
nů korun,“ řekl starosta Milan
Pour (ANO). Škola, která vzniká od
roku 2012 přestavbou zařízení pro
výuku dětí sovětských vojáků, byla
otevřena loni v lednu. Od té doby
se průběžně otevírají nové třídy
pro další žáky. Nyní mají k dispozi-
ci 50 učeben, zázemí pro výuku od-
borných předmětů, tělocvičnu,
gymnastický sál a moderní kuchy-
ni. Po dokončení přibudou ještě
učebny pro mimoškolní výchovu
a venkovní sportovní areál. (ČTK)

Příbramsko

Nová publikace
velebí brdskou
krajinu
Krátce před otevřením bývalého
vojenského prostoru v Brdech pro
turisty a další návštěvníky vychází
o části této oblasti výpravná kniha.
Připravilo ji několik autorů v čele
s geologem a popularizátorem
vědy Václavem Cílkem a jmenuje
se Střední Brdy – hory uprostřed
Čech. Autoři popisují zejména bo-
hatství a vývoj přírody. Význam-
nou součástí knihy jsou ilustrace a
rekonstrukce Renáty Fučíkové, kte-
ré vědomě navazují na malířskou a
mytickou tradici díla Jaroslava Pa-
nušky a Jana Konůpka. (ČTK)

Fakta
Středočeští rybáři

● Ve Středočeském kraji je celkem
103 místních rybářských organiza-
cí.
● Evidováno je na 36 tisíc rybářů,
z nichž přibližně 4 tisíce tvoří děti
a mládež.
● Největší rybářské organizace fun-
gují v Kladně, Mělníku, Kolíně
a Brandýse nad Labem.
● Středočeský územní svaz ČRS
je počtem svých členů druhým nej-
větším v ČR. Rozlohou revírů zaují-
má třetí místo.


