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                                        ДРАГИ МОЈИ РИБОЛОВЦИ, 

други су ме направили и назвали ме РИБАРКО,  а ја гласно кажем:                                               

" ЈА САМ СРЕЋАН ШТО МЕ ИМА, У ЖИВОТУ ЗНАЧИМ СВИМА "                                                         

И свиђа ми се ово, постао сам прави риболовац и сада желим да и моји другари и 

пријатељи сазнају оно што сам ја научио.                                                                                   

Прво ћу код мојих другара од 6 до 8 година, доћи 

као лик из бојанке, да ме ови најмлађи 

потенцијални риболовци виде, упознају и обоје 

најбоље што могу. А нешто касније за мало 

старије другаре  долазим као лик из књиге Мала 

ризница спортског риболова, где ћу објаснити шта 

сам ја научио до сада.                                                                   

Позивам своје другаре из спортских риболовачких 

организација да се јаве Савезу спортских 

риболоваца Србије и да ме у својим градовима код 

мојих другара представе на најбољи могући начин. 

Желим да што пре изађем из бојанке и књиге и да 

заједно са вама  идем у риболов                                                                                                                                          

ваш РИБАРКО. 

 

ПОЗИВ   

СВИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

Рибарка смо свечано промовисали на Сајму спорта у Београду.                                                                                    

И ево, Рибарко је већ кренуо у вртиће и школе                                                                                                                                      

Ви сада требате у својим градовима организовати дружење у најмање једном вртићу и 

најмање једној основној школи да би Рибарка упознали са  ученицима .                                                                                                                                                              

У једном граду биће задужена једна спортска организација и за почетак изабраћемо 12 

спортских организација на територији читаве Србије.                                                                                                                     

Ви шаљете тражену документацију са подацима које стављате у образац - РИБАРКО  ПРИЈАВА 

који је дат у прилогу овог дописа.                                                                                                                                   

Ученици требају да се упознају са Рибарком, са спортским риболовом, са својом животном 

средином.                                                                                                                                                      

Поводом тога сви полазници ове наше акције ће насликати Рибарка  у акцији спасавања 

планете а поводом ДАНА ПЛАНЕТЕ , 22 априла.                                                                                                                

Радови ће се скупљати и најбољи наградити.  На такав начин дајемо лични и заједнички 

допринос здравој животној средини Србије и очувању планете. 

                                                                                                                              ССРС 

, 




