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Rybářský zpravodaj  č. 47 
 

       MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

                březen  2008                                                    
                
 

   1. březen  2008  
 
 
  Vichřice Emma nám převrátila a pak i 
posunula plechovou boudu u rybníka 
Steklice. Díky pohotovosti Pavla Skořepi a 
ochotě Luboše Čudy, kteří veškerý 
materiál převozili na Nové Mlýny se nám 
nic z boudy neztratilo. 
 

Naštěstí to byla jediná nepříjemnost, 
kterou nám tato vichřice připravila na 
rozdíl od lidských obydlí a ostatního 
majetku. 

 

 
  6. březen  2008  

 
    Práce na mostě směrem na Jičín 
  stále pokračují.Celou tuto akci  
  pečlivě sledujeme, aby opět nedošlo  
  k neoprávněné manipulaci s vodou,  
  které je už i tak málo, jak v Lánské    
  Struze, tak i v Cidlině. 
  
 
 
 

  7. březen  2008  
 

  Jsme pozvali nové uchazeče mezi naše 
řady, kluci kteří přecházejí z kroužku do 
dorostu na první školení. 
 
 Co se týče povinností a práv člena ČRS je 
informoval předseda p. Lepej. O rybách, 
jejich rozlišovacích znacích je informoval 
hospodář p. Vaníček a jeho 
zástupce p. Šulc Ladislav. 
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  21. březen  2008  
 
    Před druhým školením nových členů jsme zjistili při pravidelných  
    kontrolách rybníků, že struhou neteče již vůbec žádná voda. Po ubezpečení  
    se, že je již konečně most na Jičín zkolaudován, jsme poprosili pana Nolla,  
    který má na starost obsluhu stavidla na Badrech, aby nám vodu pustil.  
    Vzhledem k tomu, že byl ale nemocen, museli jsme si vodu pustit sami.  

 
 
     
 

Až poté jsme se mohli věnovat druhému školení a závěrečné zkoušce. Tuto  
    Vykonali, až na dva, všichni a byl jim vydán doklad o vykonání této zkoušky,  
    díky kterému se mohou ucházet o vydání rybářského lístku. 
     

  24. březen  2008 - Velikonoce 
 
  
 
  V tento den napadl naposledy sníh. 
 I řekou Cidlinou šlo dost vody, takže  
 se nám zlepšil i přítok od všech  
 rybníků. Hlavně bylo třeba napustit 
 Nové Mlýny, abychom tam mohli  
 přesadit ryby z komorových rybníků,  
 které plánujeme vylovil první týden v  
 dubnu. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
http://crs-libice.webpark.cz 

 
 

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


