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Rybářský zpravodaj  č. 48 
 

       MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

                duben 2008                                                    
                

  4. duben 2008   
   

    V pátek jsme slovili v odpoledních hodinách Zdar v Odřepsích. Opět se hned  
 vyčistilo i loviště a všechen materiál se přenesl k rybníku Hliňák, kde byl 
výlov druhý  den ráno 5. dubna . Rozvoz ryb z výlovu nám zajišťovala MO 
Nymburk. Oba výlovy proběhly bez problému. Zdravotní stav ryb odpovídal 
zimě, která letos byla. Po rozkrmení bude nutno nasadit antibiotika. 
  

  9. duben 2008   
 

  Konečně jsme se dostali k tomu, abychom vrátili plechovou boudu na Steklici  
 na původní místo, kterou nám vichřice Emma přestěhovala přes cestu až na  
 pole. Poděkování patří všem kteří přišli pomoci. Loubkové, Čuda Luboš 
 Czech Radek, Šulc Ladislav, Veselý Miroslav a Lepej Josef . Všem děkujeme. 
 
 

 
    11. dubna  2008                                                                 
Jsme začali vypouštět komoru na 
Steklici a položili jsme podložní síť, 
která nám měla umožnit lepší slovení  
rybníku. 
 

    12. dubna  2008  
 

 Proběhl samotný výlov. I po několika 
zatažení podložkou a malou vatkou, se 
nám nepodařilo všechny ryby slovit.  Po 
odpuštění veškeré vody zde totiž ještě 
zbylo cca 15 – 20 cm v čemž se nedá 
ryba jako je K1 všechna vylovit. 

Slovilo  se zde celkem    1650 ks / K1 + 4 800 ks / L1. 
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 16. dubna  2008 
 

   Proto jsme se dohodli, že odčerpáme vodu a zbytek ryb dolovíme. Pomohli 
nám hasiči z Libice, kteří nám zapůjčili plovoucí čerpadlo se kterým byla voda 
po 50 minutách vyčerpána a zbylé ryby jsme dolovili již bez problémů. Ještě 
zde bylo 320 ks - K1 a 800 ks - L1, takže se akce opravdu vyplatila. 
Poděkování patří Čudovi L. a Šindelářovi M., kteří nám ještě jednou přijeli 
pomoci. Bude však nutno něco vymyslet, aby se rybník už takto nikdy nelovil. 
 
 
 

 19. dubna 2008 
  Jsme našrotovali ve skladu u Ramena na 
všechny naše rybníky šrot pro K 1. Jak 
do Odřepes, tak i na Nové Mlýny . 
( toto nám zajistil Šulc, Čuda a Lepej ) 
Tento byl ihned odvezen do Odřepes a 
na Nové Mlýny ho odvezl Skořepa Pavel a 
Milan Šindelář hned druhý den. 
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 20. dubna 2008  
 

 
   Proběhla v sále kulturního domu v Libici 
n.Cidlinou výroční členská schůze,  které 
se zúčastnilo 87 členů a 23 se omluvilo 
z celkových 173.  
 
Zbytku   základny je asi jedno, co se 
v rybářském světě děje. Bylo přijato 
usnesení, kterým se bude výbor MO řídit v 
následujícím roce. Ze schůze byl pořízen 
také zápis.   

 
                                                                              

 26. dubna 2008  
 

 Za týden po schůzi začala sezóna na   
 jezeru Podhradí, revír 411 170. 
 
 Počasí sice přálo, ale chladné období, 
které panovalo předcházejících 14 dní se 
podepsalo i na intenzitě braní ryb. 
 
I přesto se podařilo některým členům 
ulovit letošní první kapříky . 

 
  
                                                      28. dubna 2008 

 
   
   Ryby byly po zimě dost vysílené a 
hrozilo napadení jarními nemocemi. 
Na několika kusech jsme toto již 
zaznamenali při výlovech. 
 
 Proto jsme rozvezli opět na všechny 
rybníky medikované krmivo a ryby jsme 
začali léčit, aby případné ztráty byly co 
nejmenší … 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://crs-libice.webpark.cz 
 
 

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


