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Kladruby prosinec 2021 

 

Vážení přátelé organizace handicapovaných rybářů Kladruby,   

 

je pro nás potěšením a poctou Vám z plného srdce poděkovat za Váš zájem a vytrvalou 

pomoc kladrubské organizaci handicapovaných rybářů. V letošním roce jsme opět odvedli velký kus práce a 

s Vaším přičiněním jsme splnili téměř vše, co nám situace ve světě dovolila. Zorganizovali jsme několik 

úspěšných závodů na nádrži Záhorská, podařilo se nám s podporou Středočeského územního svazu dokonale 

zrekonstruovat hráz nádrže, účastnili jsme se Mistrovství světa handicapovaných rybářů v plavané ve 

Slovinsku a předali jsme několik hmotných darů, které slouží handicapovaným rybářům v jejich činnosti.    

Věříme, že i v následujícím roce nám zachováte přízeň a společně s Vaší pomocí budeme nadále pilně 

pracovat a pomáhat našim handicapovaným kamarádům, dětem a všem, kteří mají o sportovní a rekreační 

rybaření zájem. Jako již tradičně v tomto vánočním období, bychom Vám rádi představili naše vytyčené cíle, 

které se s Vaší pomocí budeme snažit naplnit a realizovat v roce 2022: 

 

• Zorganizujeme Mistrovství ČR s mezinárodní účastí handicapovaných rybářů a Mistrovství ČR žen 

v plavané na řece Labi na Mělníce. Pokud mezinárodní situace umožní, budeme bojovat o mety 

nejvyšší na červnovém Mistrovství světa handicapovaných rybářů v Maďarsku. Budeme zajišťovat 

kvalitní rybářské závody nejen pro handicapované a děti na nádrži Záhorská 

• Budeme nadále spravovat a zvelebovat revíry „Záhorská“ a „Brodský 2“, na kterých budeme řádně 

hospodařit. Počítáme s dalším zvelebováním revíru a s úpravou parkovacích míst vhodných pro 

handicapované. 

• Budeme pokračovat v prosazování myšlenky budování bezbariérových přístupů na ostatních 

rybářských revírech v České republice a zrealizujeme nová rybářská místa pro handicapované. 

• Zajistíme bezproblémový chod kladrubského Dětského rybářského kroužku Vydrýsci a nábor nových 

handicapovaných rybářů pro rybářský sport a rekreační rybolov. 

• Budeme se v březnu aktivně účastnit a presentovat organizaci handicapovaných rybářů Kladruby a 

SÚS na největší rybářské výstavě v České republice - FOR FISHING 2022. 

 

Přejeme Vám i Vašim rodinám do roku 2022 zdraví, lásku, klid a pohodu!  

Srdečně všem děkujeme a jsme s upřímným pozdravem za ČRS MO Kladruby 

 

Petrův zdar! 

 

Tomáš Kučera a Jan Porhansl 
Předseda a hospodář 
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