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Rybářský zpravodaj  č. 55 
 

         MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

                listopad 2008                                                    
                
 

   4. 11. 2008 – Kontrola komory na „ Steklici „ 
  
    Po výlovech jsme stále kontrolovali stav komory, hlavně Steklici, kde na zimu  
   připravujeme cca 15 000 ks/ K1. Kapříci nám stále braly šrot. Teploty byly v I.  
   dekádě  přes den kolem 15° C  a vody ve Stuze byl zatím dostatek. 
 

 
        

   7. 11. 2008 – Výborová schůze – klubovna MO 
    
O této schůzi se hodnotily hlavně výlovy 
chovných rybníků. 
 
  Nebyl žádný úraz, doprava byla  všude 
zajištěna a nakonec i počty vylovených ryb 
byly velice dobré, jako jejich zdravotní stav. 
 
Musíme ještě jednou poděkovat všem za 
pomoc při těchto výlovech. 
 

 
   9. 11. 2008 – Pročištění cesty k rybníku Rameno od náletů 

 
 Na této schůzi se mimo jiné projednávaly další úkoly a termíny prací, které je nutno  
 v nejbližší době udělat. Mezi ně patřilo prořezání cesty od náletů, kdy si dopravci, 
 kteří nám vezou krmení nebo ryby na této cestě stěžují na větve, které jim ohýbají,  
 někdy i rozbíjejí zpětná zrcátka a škrábou lak na autech. 
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 Této akce se zúčastnil Mirek Veselý, Josef Lepej, Šulc Láďa a opět nám hodně pomohl  
 Karel Erker, kterému tímto děkujeme za pomoc. 

 

  
 

   12. 11. 2008 – jedno z posledních krmení K1 v tomto roce - Steklice 
 

                                                                 
  
 
 
 
 
 
  Ještě v tuto dobu nám plůdek bez problémů 
bral šrot na komoře. Poslední pytel  šrotu, 
který jsme převezli z Nových Mlýnů jsme tak  
bez problémů zkrmili.   
 

 
    16. 11. 2008 – úklid skladu na krmení a čištění cesty   

 

   
 
    Jsme připravovali sklad na uložení krmení u Ramena a dočistila se cesta k rybníku.  
  Akce se zúčastnil Veselý Mirek, Veselý Pavel, Matějka Tomáš, Tomášek Josef, Czech  
  Radek, Erker Karel, Jeník Josef, Lepej Josef a Šulc Ladislav. Děkujeme za pomoc. 
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    20. 11. 2008 – vysazení bílé ryby na Jezero 
 
  Proběhli v Nymburce tzv. prověrky, kdy hospodáři předkládají SÚS a zástupcům  
  krajského úřadu, hospodaření na revírech a rybochovných zařízeních. Za naši  
  organizaci se prověrek zúčastnil hospodář p. Vaníček Lubomír a Fořt Miroslav. 

       
 
     V odpoledních hodinách jsme vysadili do jezera v lukách 10 q bílé ryby. Ryby i  
 dopravu nám zajistil Ondra Sedmík z Rybářství Czernin z Nouzova. Většinu ryb  
 tvořily plotice různé velikosti, kdy některé měly přes 30 cm. Druhou hlavní rybou  
 byl okoun, také různě velký. Mezi těmito hlavními dovezenými druhy jsme ale také 
 zaregistrovali několik desítek candátů a karasů.  Myslíme si, že nákup se  povedl a  
 štiky, které jsme zde vysadily koncem minulého měsíce, nebudou potravou strádat. 
 

     22. 11. 2008 – brigáda na Nových Mlýnech 

 
  Proběhla brigáda na Nových Mlýnech a to čištění loviště. Jako každoročně se této  

  velice populární práce zúčastnilo 5 členů z 18  pozvaných.  
  Jednalo se o vyvážení bahna z loviště.  Zúčastněným patří velký dík, jelikož právě  
  v sobotu ráno poprvé v tomto roce napadl sníh a vítr s – 4°C, byl opravdu  
  nepříjemný. 
 
     Proto děkujeme p. Čudovi Lubošovi,  Kadrlemu J., Loubkovi R., Špičákovi a Pelcovi,  
  kteří i přes velkou nevlídnost počasí na  tuto akci přišli. Práce se sice udělala, ale  
  přístup ostatních členů k brigádám je  tragický. Je třeba s tím už konečně něco  
  udělat. 
 
 



 4 

   
     24. 11. 2008 – ustavení stavidel na Steklici 

 
  Již od soboty mrzlo a padal sníh, tak jsme jeli nastavit průtok vody do komory na  
Steklici tak, aby nám rybník u přítoku zamrznul co nejdéle. Předpověď počasí byla i 
– 10°C.  Proto jsme také zakonzervovali zámky na všech stavidlech. 

 
 

 
Jezero v lukách - měsíc před Vánocemi  

 
 

http://crs-libice.webpark.cz 
 

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


