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Rybářský zpravodaj  č.24 
 

         MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

              duben  2006                                                    
    
  Konec března a začátek dubna poznamenal nejen nás, ale i 
celé okolí povodněmi, které způsobilo rychlé oteplení. Nejen zde 
ale hlavně na horách bylo mnoho sněhu a vše bylo do poslední 
chvíle zamrzlé. Snímky mluví za vše, jak to v našem okolí 
vypadalo. 
 

 
 
1.4. 2006 také proběhlo dodatečně přezkoušení dětí, kteří 
přecházeli z kroužku do dorostu. Jejich znalosti nebyly nijak 
valné a tak tentokrát prošel pouze 1 z nich. Pro ostatní jsme 
určili další náhradní termín . Přezkoušení proběhlo v kulturním 

domě za přítomnosti dozorčí 
komise . 
Po těchto zkouškách jsme  jako 
každý den v tomto období 
povodní kontrolovali stav vody 
v jezeru a jeho okolí. 

 
Voda z kanálu tekla po několik 
dní plnou trubkou do jezera, 
čehož využily ryby a šli proti 

této vodě. Většina z nich skončila v kanále a poté asi v Cidlině. 
Pořád lepší nežli někde na louce, kde jich pod hradištěm taky 
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několik vyjelo a musíme sledovat až voda opadne a pokusíme se 
jich co nejvíce zachránit. 
 

 
 
Daleko složitější situace byla na Žehuňském rybníce, kde hasiči 
museli kuli ledu a větvím odstranit česla a tak ryby z tohoto 
rybníka putovali Cidlinou určitě až do Labe. Situace byla velice 
vážná a sádecký p. Kavka měl spoustu starostí, aby nedošlo 
k zatopení obydlí . 

 

 
                                                      
 



 3 

  V pátek 14. 4. jsme připravili kádě a byla slovena komora na 
Zdaru v Odřepsích, kde si zima vzala cca 10 % ztrátu. Ze 700 ks 
K2 bylo sloveno 635 ks. Ryby byly ale překvapivě po takové 
dlouhé době v poměrně dobrém zdravotním stavu. 
 

 
 

V sobotu ráno 15.4. jsme se pustili do výlovu Hliňáku. 
 

 
 
   Lidí se sešlo dost a tak výlov proběhl bez problémů a bez újmy 
na rybách. Dokonce i candáti, kterých jsme zde slovili 106 ve 
velikosti 30 až 35 cm přežili bez úhony. 50 ks bylo okamžitě 
převezeno na jezero a 56 jich bylo vráceno zpět do Hliňáku … 
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V průběhu tohoto výlovu jsme ještě zajistili dovoz 100 kg lína 
z MO Rožďalovice, který byl vysazen ½ na Nové Mlýny a 
Rameno. 
 
Za týden v sobotu se vylovila Steklice. K1 byla rozvezena dle 
plánu jak do Odřepes do Zdaru, tak na Rameno a Nové Mlýny. 
Poděkování patří opět všem kteří pomohli a Jirkovi Zlatohlávkovi, 
Který svým autem tyto ryby rozvezl. 
 

 
 
Poděkování patří opět všem kteří pomohli a Jirkovi Zlatohlávkovi, 

který svým autem tyto ryby rozvezl. 
 

 
 
Počasí nám naštěstí letos přálo a Steklice byla slovena a ryby 
rozvezeny během 2 hodin. Vše díky dobrému zorganizování. 
Poděkování patří i Láďovi Šulcovi, který rybním připravil na 
slovení a tak vše proběhlo opravdu rychle a úhyn nebyl prakticky 
žádný … 
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 V neděli 23. 4. proběhla v sále Kulturního domu výroční členská 
schůze, která byla zároveň i volební. Po volbách předseda volební 
komise Ing. Jílek přednesl zprávu o výsledku voleb, kdy bylo 
konstatováno, že všichni kandidáti byli zvoleni.  
 

 
 
   Na závěr schůze bylo hlasováním a to 100 % přítomných 
schváleno i usnesení, kterým se bude řídit nejen výbor, ale i celá 
organizace v následujícím roce … 
   V sobotu 29. 4. nám byl dle našeho požadavku na SÚS Praha 
dovezen plůdek K 1 z rybářství Litomyšl, který byl v počtu 2 000 
ks vysazen do Zdaru v Odřepsích. Ryby převzal a kontroloval při 
vysazení zástupce hospodáře p. Šulc společně s p. Lepejem. 
   Dá se konstatovat, že tento měsíc byl na události v naší 
organizaci velice pestrý a bohatý …. 

 

 
 

V sobotu 29. 4. nám také začala nová sezóna na Jezeru a proto 
tímto přejeme všem slušným rybářům hodně krásných zážitků u 
vody a pěkné úlovky … 

 
 

http://crs-libice.webpark.cz 
 
 

pro informaci členů MO ČRS v Libici nad Cidlinou zpracovává  předseda  MO  ČRS  - Lepej Josef 


