Rybářské závody vozíčkářů v Třeboni

V

neděli 13. května 2012 proběhly v Třeboni na rybníku Paďourek rybářské závody
pro děti s postižením. Akce byla organizována Českým rybářským svazem Místní
organizací Třeboň ve spolupráci s občanským sdružením Země lidí, které se speciali
zuje na volnočasové aktivity dětí a mládeže s kombinovanými poruchami. K rybníku
Paďourek se přijelo utkat sedm závodníků na vozíčcích, což pro organizátory znamenalo
zajistit každému z nich osobní asistenty z řad zkušených rybářů, kteří dětem pomáhali
a také je učili, jak napíchnout návnadu na háček, nahodit udici a případně zdolat rybu.
Na všech stanovištích měli závodníci připravené pruty na plavanou, pět litrů vnadící
směsi a několik druhů nástrah. Počasí se mimořádně vyvedlo, atmosféra byla úžasná,
naši vozíčkáři si stačili kromě závodění i popovídat s rybáři u ohýnku a opéci buřtíky.
Když byl závod ukončen, komise oznámila výsledek – děti nachytaly dohromady 58 ryb!
Je třeba přiznat, že ryby nebyly největší (jednalo se zejména o okouny, plotice a líny),
všechny nakonec po důkladném prostudování, přeměření a pohlazení dostaly z dětských
rukou svobodu. Pro novopečené rybáře to byly první nachytané ryby v životě, a tak byl
každý úlovek vítán nadšeným pokřikem. Smích se nesl nad hladinou a přesto ryby braly
tak, jakoby na chvíli přestalo platit dávné pravidlo rybářů, že u vody se mlčí…

Večery s přírodou

Komu hadi nevadí, ten si je rád pohladí.
V rámci již skoro pravidelných Večerů
s přírodou v Krčínově domě přijel do Tře
boně 30. 5. 2012 RNDr. Roman Kössl
s několika druhy hadů. Kdo přišel, nepro
hloupil. Tentokrát jsme si povídali o tom,
že hadi vlastně nejsou nijak útoční a vět
šinou nám svým chováním dají najevo, že
se chtějí vyhnout přímému střetu. Někteří
z účastníků během večera překonali strach
z těchto zvířat a nakonec si je i pochovali.

Za perfektní organizaci závodu, diplomy, medaile a další ceny bych rád poděkoval zejmé
na svým kolegům z výboru MO ČRS Třeboň Petru Wernerovi, Janu Kloučkovi a Petru
Jílkovi a členům správní rady sdružení Země lidí Kamile Chrobokové a Janu Janyškovi.
A v neposlední řadě též paní Kloučkové za laskavou péči a výborné koláče. V průběhu
závodu jsme si ověřili, že zajistit takovouto akci je poměrně náročné (o sedm závodníků
se staralo patnáct dospělých – rybářů a asistentů), a také, že radost všech zúčastněných
ze zdařilé akce mnohonásobně převýšila starosti a námahu. Dále děkuji všem zúčast
něným za ochotu a trpělivost, kterou měli při organizování a průběhu závodů, a všichni
doufáme, že se nám povede uspořádat další klání pro rybáře – vozíčkáře ještě na podzim.
Za organizátory akce Ing. Karel Koranda, místopředseda MO ČRS Třeboň

Výstava boxerů v Třeboni – Doubí

V

e velice deštivou sobotu 12. 5. 2012 se sešli v krásném areálu kempu v Doubí maji
telé a milovníci německých boxerů z celé republiky na klubovou výstavu. Posouzeno
bylo 60 zlatých a žíhaných psů a fen. A bylo se na co dívat, takže mezinárodní rozhodčí
pro plemeno, pan Auterský měl někdy opravdu těžké rozhodování. Úspěšný byl mladý
pes Dexter Ginabox majitelky Báry Bickové pocházející z chovatelské stanice výcvikářky
klubu Kamily Mokrášové. Chtěla bych poděkovat sponzorům naší výstavy, zejména už
letitému příznivci a hlavnímu sponzorovi panu Františku Šedivému majiteli firmy AG
RICO, a také Městu Třeboň. Náš dík rovněž patří panu Vilémovi Klabochovi a ostatním
zaměstnancům Sportcentra Doubí za vstřícnost a poskytnutí perfektního zázemí. Ještě
dík všem, kteří se starali o hladký průběh výstavy, zejména Kamile Mokrášové, která
jako vždy odvedla největší kus práce.
Jitka Šefčíková, předsedkyně Boxerklubu
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exkurze pro školy
v Jihočeském kraji
V průběhu května a června uspořádal Český
nadační fond pro vydru několik exkurzí za
měřených na témata, která si pedagogové
ze škol Jihočeského kraje sami vybrali. Tak
jsme se podívali na farmy blízké ekologic
kému hospodaření – statek Šaloun a Dvůr
Hamr, spojené s ochutnávkou z vlastních
produktů a zkouškou dojení. Jiné exkurze
byly zaměřené na odpadové hospodářství,
recyklaci, vodu v krajině, čističky odpad
ních vod, pískovny, záchranné stanice
a další.
texty Z. Štětková, fota Z. Kadlečíková
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