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Rybářský zpravodaj  č.26 
 

       MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

              červen  2006                                                    
    
  V červnu se sešel výbor k projednání všeho důležitého na naší rybářské 
chatě přesto, že zde v současnosti není příliš útulno, protože jak bylo již 
minule zmíněno, dochází zde k její rekonstrukci. Oprava omítek, výměna 
podlahy a obložení. 
  Počasí ale přálo a celá schůze se odehrála venku při ohni nad kterým se 
točila 10 kg kejta,  která byla po schůzi zkonzumována … 

 

 
 
 

     Toto je fotografie nového složení výboru a dozorčí komise . 
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Den po schůzi 10. června se konala zde na Ramenu brigáda. Sekala se tráva a 
hlavně se také pracovalo na chatě .. strhla se podlaha a obložení … 

 
Po brigádě to v chatě vypadalo následovně … 

 
 
 
  

Od poloviny června nás začala otravovat vedra, kdy bylo ve stínu přes 33°C. 
Voda v rybnících měla kolem 25° C. S příchodem častých a silných bouřek, kdy 
se prudce měnil tlak došlo i k mírným úhynům. Naštěstí se jednalo o pár kusů. 
 
 19. 6. 2006 jsme provedli II. kontrolní odlov na plůdkovém rybníce Steklice … 
Kapříci již mají v průměru kolem 4 – 5 cm, takže je budeme muset v brzké době 
odlovit …  Musíme ovšem čekat na příznivější podmínky … 

 
 
 

Červen je vždy ve znamení brigád a to hlavně sekání trávy … Sekala se i tráva 
ve vodě a sice na Steklici, kde by mohla za čas úplně umořit plůdek, ale hlavně 
by vadila při slovení, kdy by mohla tento plůdek přikrýt … Děkujeme za pomoc 
Lubošovi Čudovi, který nám přijel pomoci … 
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V sobotu 24. 6. 2006 se sekala  tráva na 
Nových Mlýnech, kdy přišlo na brigádu jen 
50 % pozvaných členů … 
To samé bylo již při sekání na Ramenu .. 
Pokud by měl tento stav tendence trvalejší 
budeme muset přistoupit k nějakému ne moc 
populárnímu patření a třeba neodpracovanou 
brigádní hodinu zdražit i na 200,- Kč. 
 
Tato práce se totiž udělat musí a nejde, aby ji 
dělalo stále jen pár lidí … 
 
Ke konci měsíce jsme se hlavně vrhli i na 
částečné dodělání chaty, aby byla aspoň 
provizorně obyvatelná. 

 
Poděkování patří hlavně Pavlovi Skořepovi, Kauckému Jardovi, Mirkovi Fořtovi, 
Erkerovi Karlovi a Čudovi Lubošovi. Tito věnovali opravě chaty zatím nejvíce 
Času a jejich práce si hodně vážíme a opravdu se jim povedla … 
 
Předseda MO a p. Šulc zase připravili sklad na obilí v Odřepsích, které by se 
mělo přivést hned začátkem měsíce července, kdy se bude zároveň i sekat 
tráva. Také jsme konečně provedli kontrolní odlov i zde na Zdaru. Byli jsme mile 
překvapeni, protože i zde se K0 asi chytla a na jeden zátah čeřínku jsme vylovili 
kolem 30 kusů K1 kolem 5 cm … K2 taky začala přibírat a má kolem 18 cm. 

 
 

 

 
 

http://crs-libice.webpark.cz 
 
 

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


