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   ZÁPIS 
     z akce 

 
VÝLOV VELKÉHO POČERNICKÉHO RYBNÍKA 
Termín : 17.10. 2013 
Místo konání akce : v Praze – Dolní Počernicích 
Účast: široká veřejnost, školy, školky, ČRS, Lesy hl.m. Prahy, MHMP, MČ Praha – Dolní 
Počernice (úřad, samospráva), podnikatelé. 
  
  Tato tradiční akce proběhla v rámci MA 21 ve spolupráci MČ Praha – Dolní Počernice, 
Českého rybářského svazu – Rybáři Praha a Lesy hl. m. Prahy, středisko ekologické výchovy. 
Akce měla výchovně vzdělávací charakter a kromě vlastní náplně a účelu výlovu probíhalo na 
několika stanovištích seznamování dětí i ostatní veřejnosti s přírodou a s děním kolem 
rybničního a vodního  hospodářství. Do akce byl zapojen i podnikatelský sektor ( místní 
restaurace „Léta páně“ a „Al Mulino“ ), který zajišťoval v chladném počasí občerstvení, 
zabezpečení sociálního zařízení a dětský koutek pro nejmenší návštěvníky akce. 
 
Jednotlivá stanoviště: 
   Registrace u veverky   –  první zastavení pozvaných návštěvníků, kde se dětí a jejich 
učitelského doprovodu ujali pan Hrma s paní ing. Fišerovou a představili jim jednotlivá 
stanoviště a jejich program  
 
Výlov - pravidla   –  zde pan Pukl dětem vyprávěl o výlovu, představil jim ukázku našich ryb 
a poutavě vyprávěl o tom, v jakých řekách a rybnících naší země je můžeme spatřit 
 
Záchranná stanice živočichů  –  na tomto místě pan Brus návštěvníky provedl naučnou 
stezkou nápaditě zpracovaných  informačních tabulích o programu Revitalizace pražských 
vod a nádrží 
 
Život u vody I - co je chlupaté  – jedno z nejzajímavějších stanovišť nejen pro děti, pan 
Salač tu má na ukázku kromě živého norka (který však po většinu doby spí zalezlý ve svém 
domečku :-) i spoustu kůží – třeba z ondatry, bobra, norka, psíka mývalovitého, jsou tu různé 
lebky a jelení shoz a vše je možné si ohmatat vlastníma rukama 
 
Život u vody II – ptáci, žáby, hmyzáci  – další ze zastavení, kde paní Jiřičková (někomu 
možná poprvé v životě) umožnila si zblízka prohlédnout raka, žábu, potápku nebo třeba pero 
z orla 
 
Rybář – chytání ryb nanečisto – děti si zde mohly od paní Juřičkové půjčit rybářský prut 
a chytit na udici svůj „úlovek“ (maketu ryby) – jejich úkolem pak bylo dle vystavených 
obrázků poznat, o jakou rybu jde  
 



Pro značný rozsah akce a velkou účast nebylo možno zajistit na prezenčních listinách jména 
všech účastníků, kterých bylo cca 300, proto byli zapsáni pouze zástupci jednotlivých 
subjektů. 
Akce naplnila principy MA 21 a byla všemi pořadateli,  návštěvníky, ale zejména zástupci 
jednotlivých zúčastněných škol kladně hodnocena. 
 
Přílohy: 
- pozvánka na akci 
- prezenční listiny organizátorů a školních tříd 
- foto z akce 
 
Zapsala dne 8.11. Markéta Brožová 


