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Rybářský zpravodaj  č. 37 
 

       MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

                květen  2007                                                    
      
   
 

 Tento měsíc jsme se věnovali hlavně 
přípravě rybníčka „ Steklice „  
 
   Práci organizačně zajišťoval Láďa 
Šulc. Tuto oblíbenou práci opět, jako 
minulý rok, absolvoval Luboš Čudu, 
Radek Czech, Lepej Josef a Láďa Šulc. 
Házela se stoka a čistilo loviště. 
 
                     2. 5. 2007 
 

  9. 5. 2007  se do tohoto připraveného rybníka  vysadilo cca 25 000 ks Ko. 
Tento plůdek se ještě vysadil do Odřepes na rybník „ Zdar „ na Nové Mlýny 
i na „ Rameno „. Z líhně v Opatovicích tento plůdek dovezl p. Šulc a Czech. 
 
Po vysazení je třeba provádět skoro 
každý den kontrolu. 
Toto zajišťuje po celou dobu růstu 
plůdku hlavně Láďa Šulc. Je třeba 
kontrolovat hlavně patřičný průtok 
vody s kterou do rybníka přichází i 
potrava pro K 0 , která má po týdnu 
v rybníce kolem 1 cm. Nelze totiž 
spoléhat na stále stejný průtok 
v Lánské Struze a tak se přítok 
reguluje přímo stavidlem u Steklice.  
 
19. 5. 2007 se uklízel příruční sklad na Ramenu. Vše nepotřebné bylo vyvezeno 
na skládku . Při této práci nám pomohl Radek Czech a Jindra Hanzák . 
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Tento náš dlouholetý člen právě zde na chatě oslavil 25. 5. 2007 významné 
životní jubileum a to „ 50 „ let . Tímto mu za celou organizaci přejeme hlavně 
hodně zdraví a mnoho hezkých zážitků u našich revírů …. 
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28. 5. 2007, čili skoro po 3 týdnech jsme se poprvé pokusili odlovit na Steklici  
K 0. Podařilo se odlovit jen několik kusů. Je vidět, že se přikrmování vyplácí . 
Kapříčci již měli kolem 3 cm. Je to titěrná práce, ale když se jen trošku daří, je 
z ní velká radost. 

 
 
Protože právě z nich, vyrostou kapři, jako je tento, který byl uloven 29. 5. 2007 
na „ Jezeru „ . Nejedná se žádného trofejního kapra, ale myslíme si, že pěkný  
 

                                  
padesátník 
udělá radost 
nejednomu 
místnímu rybáři. 
 
 Jen se proto 
musí něco 
nejdříve udělat 
…. 
 
A tady je pořád 
co zlepšovat … 
 
 

 

 
 
 

 
 

http://crs-libice.webpark.cz 
 
 

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


