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Rybářský zpravodaj  č.27 
 

       MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

            červenec  2006                                                    
      
  Hned 1. července proběhla brigáda v Odřepsích, kde se nejen sekala tráva, 
ale bylo sem dovezeno a uloženo obilí ze skladu na Ramenu pro krmení ryb. 
 

 
 

Tentokrát se sešlo i poměrně dost lidí, práce byla rozdělena a vše co bylo třeba 
se udělalo. 
     5. července jsme slovili plůdek na Steklici a rozvezli do Odřepes a na Nové 
Mlýny .. Měl od 4 do 5 cm a bylo ho poměrně i dost. Celý výlov byl dobře 
připraven hlavně díky Láďovi Šulcovi, který byl u rybníka i přes noc a hned jak 
jsme se sešli, začal samotný výlov … Vše trvalo 2 hodiny …  Rozvoz nám jako 
v předchozích případech zajistil jednatel MO Jirka Zlatohlávek . Díky !!! 
 

 
 Tímto děkujeme i všem ostatním, kteří se tohoto výlovu zúčastnili … 
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 8. července jsme provedli opět kontrolní 
odlov v Odřepsích … Konečně se nám 
podařilo odlovit K 2, která je v současné 
době ve velice dobré formě .. 
 
Od poloviny července začala neuvěřitelná 
vedra beze srážek a teplota ve stínu skoro 
každý den přelezla přes 30° C. 
I z toho důvodu přestala jít voda v Cidlině  
přes jez … 

 
Proto jsme na Ramenu 9. července začali čeřit vodu čerpadlem, které aspoň 
částečně vodu prokysličovalo, hlavně v noci, kdy je úbytek kyslíku největší … 

 
 
 
   

17. července jsme při pravidelných kontrolách rybníků provedli zkušební odlov 
na Nových Mlýnech, kde měl některý plůdek i 10 cm .. Otázkou je, kolik kusů 
takového hezkého plůdku v rybníce je .. To nám ukáže až podzimní výlov. 
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24. 7.  nám začala sice dovolená, ale přesto, nebo možná spíše právě proto, 
jsme denně kontrolovali v těchto vedrech ( 35° C ) všechny rybníky a začali 
jsme provádět i úpravy  na chatě … Zde jsme strávili  poměrně dost času, ale  
kus práce jsme udělali .. Děkujeme panu Káninskému, že nám u čerpadla 
vyměnil kabel, panu Czechovi za pomoc při vyvážení vybouraného materiálu. 
 

 Dokonce jsme se o dovolené dostali i na ryby . Já poprvé od začátku roku … 
A musíme konstatovat, že není pravda co si někteří rybáři povídají po 
hospodách . A sice že když je tak teplo, že neberou, nebo dokonce, že tam 
vůbec nejsou … 

 

 Nachytali se totiž pěkné ryby jak na Jezeru, tak Cidlině … 
Asi se to musí i trošku umět, co ??? 
 Všem slušným rybářům, kterým právě začíná dovolená, přejeme hezké počasí 
a když půjdete na ryby, tak aby Vám to bralo aspoň jako nám : ) !!!!    

 
 

http://crs-libice.webpark.cz 
 
 

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


