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                        Rybářský zpravodaj č. 6Rybářský zpravodaj č. 6Rybářský zpravodaj č. 6Rybářský zpravodaj č. 66666    
                        MO ČRS v Libici nad Cidlinou  

                  řřřřííííjenjenjenjen 2009 2009 2009 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                                                                                                                      
   3.3.3.3.    10101010.  2009.  2009.  2009.  2009        ----    výlov rybníku Ramenovýlov rybníku Ramenovýlov rybníku Ramenovýlov rybníku Rameno                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    ProběhlProběhlProběhlProběhl letošní první výlov.  letošní první výlov.  letošní první výlov.  letošní první výlov.  Li Li Li Lidí se sešlo dost a tak se začalo dí se sešlo dost a tak se začalo dí se sešlo dost a tak se začalo dí se sešlo dost a tak se začalo popopopodle plánu.dle plánu.dle plánu.dle plánu.    

        

 Ryby byly dle našeho názoru v Ryby byly dle našeho názoru v Ryby byly dle našeho názoru v Ryby byly dle našeho názoru v    dobrém zdravotním stavu a hlavně i kvalita byladobrém zdravotním stavu a hlavně i kvalita byladobrém zdravotním stavu a hlavně i kvalita byladobrém zdravotním stavu a hlavně i kvalita byla    

 dobrá. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a hlavně celý výlov zajistili ….. dobrá. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a hlavně celý výlov zajistili ….. dobrá. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a hlavně celý výlov zajistili ….. dobrá. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a hlavně celý výlov zajistili …..    

 Celkem se dostavilo 29 lidí, kteří bez p Celkem se dostavilo 29 lidí, kteří bez p Celkem se dostavilo 29 lidí, kteří bez p Celkem se dostavilo 29 lidí, kteří bez problémů rybník vylovili, ryby přebraly aroblémů rybník vylovili, ryby přebraly aroblémů rybník vylovili, ryby přebraly aroblémů rybník vylovili, ryby přebraly a    

 rozvezli do revíru . Poděkování patří panu Czechovi J rozvezli do revíru . Poděkování patří panu Czechovi J rozvezli do revíru . Poděkování patří panu Czechovi J rozvezli do revíru . Poděkování patří panu Czechovi Janovianovianovianovi, který nám materiál, ale i , který nám materiál, ale i , který nám materiál, ale i , který nám materiál, ale i     

 vylovené ryby odvozil svým traktorem. Zúčastnilo se dost mladých členů, z vylovené ryby odvozil svým traktorem. Zúčastnilo se dost mladých členů, z vylovené ryby odvozil svým traktorem. Zúčastnilo se dost mladých členů, z vylovené ryby odvozil svým traktorem. Zúčastnilo se dost mladých členů, z    čehožčehožčehožčehož    

 máme opravdu velkou radost. 480 ks K4,  z máme opravdu velkou radost. 480 ks K4,  z máme opravdu velkou radost. 480 ks K4,  z máme opravdu velkou radost. 480 ks K4,  z    tohtohtohtohoto výlovu oto výlovu oto výlovu oto výlovu byla vysazena dobyla vysazena dobyla vysazena dobyla vysazena do jezera….. jezera….. jezera….. jezera…..    
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   7.7.7.7.    10101010.  2009 .  2009 .  2009 .  2009 –––– úklid krmení do skladu úklid krmení do skladu úklid krmení do skladu úklid krmení do skladu    
        

                                    UUUUklidili klidili klidili klidili jsme jsme jsme jsme první první první první letošní krmeníletošní krmeníletošní krmeníletošní krmení už na příští rok  už na příští rok  už na příští rok  už na příští rok ---- cca 70 q. cca 70 q. cca 70 q. cca 70 q.    

    

      Díky dopravníku se nikdo nenadřel a obilí bylo za hodinu uklizeno. Tento úklid      Díky dopravníku se nikdo nenadřel a obilí bylo za hodinu uklizeno. Tento úklid      Díky dopravníku se nikdo nenadřel a obilí bylo za hodinu uklizeno. Tento úklid      Díky dopravníku se nikdo nenadřel a obilí bylo za hodinu uklizeno. Tento úklid    

      zajisti      zajisti      zajisti      zajistil p. Šulc L., Čuda L., Langr Vítek a Lepej Josef.l p. Šulc L., Čuda L., Langr Vítek a Lepej Josef.l p. Šulc L., Čuda L., Langr Vítek a Lepej Josef.l p. Šulc L., Čuda L., Langr Vítek a Lepej Josef.    

      Bolen na obrázku byl uloven toto odpoledne pod jezem panem Šustrem a měl      Bolen na obrázku byl uloven toto odpoledne pod jezem panem Šustrem a měl      Bolen na obrázku byl uloven toto odpoledne pod jezem panem Šustrem a měl      Bolen na obrázku byl uloven toto odpoledne pod jezem panem Šustrem a měl    

      70 cm a cca 4,00 kg.      70 cm a cca 4,00 kg.      70 cm a cca 4,00 kg.      70 cm a cca 4,00 kg.    

                                

   11110000....    10101010.  2009 .  2009 .  2009 .  2009 –––– výlov Nové Mlýny výlov Nové Mlýny výlov Nové Mlýny výlov Nové Mlýny    
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Tento výlov připravil Čula L. společně se Skořepou Tento výlov připravil Čula L. společně se Skořepou Tento výlov připravil Čula L. společně se Skořepou Tento výlov připravil Čula L. společně se Skořepou Pavlem a Standou.Pavlem a Standou.Pavlem a Standou.Pavlem a Standou.     Vše bylo Vše bylo Vše bylo Vše bylo    

jjjjako přeako přeako přeako předddd týdnem připraveno a i zde výlov proběhl bez větších potíží, který si týdnem připraveno a i zde výlov proběhl bez větších potíží, který si týdnem připraveno a i zde výlov proběhl bez větších potíží, který si týdnem připraveno a i zde výlov proběhl bez větších potíží, který si    

řířířířídil zástupce hospoddil zástupce hospoddil zástupce hospoddil zástupce hospodááááře pan Šulc Ladislav. Ryby se odvážely vře pan Šulc Ladislav. Ryby se odvážely vře pan Šulc Ladislav. Ryby se odvážely vře pan Šulc Ladislav. Ryby se odvážely v    průběhu výlovu,průběhu výlovu,průběhu výlovu,průběhu výlovu,    

ttttakže akže akže akže i zde byl rybník sloven už vi zde byl rybník sloven už vi zde byl rybník sloven už vi zde byl rybník sloven už v    10,00 hodin. Zdravot10,00 hodin. Zdravot10,00 hodin. Zdravot10,00 hodin. Zdravotnnnní stav i kvalií stav i kvalií stav i kvalií stav i kvalita ryb bylata ryb bylata ryb bylata ryb byla    

iiii    zde velice dobrá. 15zde velice dobrá. 15zde velice dobrá. 15zde velice dobrá. 15    000 ks K1 byla zakomoro000 ks K1 byla zakomoro000 ks K1 byla zakomoro000 ks K1 byla zakomorována do Steklice a 502 ks K4 bylována do Steklice a 502 ks K4 bylována do Steklice a 502 ks K4 bylována do Steklice a 502 ks K4 bylo    

iiii z z z z    tohoto rybníka tohoto rybníka tohoto rybníka tohoto rybníka vysazeno vysazeno vysazeno vysazeno do jezera.do jezera.do jezera.do jezera. Poděkování patří MO Nymburk, která nám  Poděkování patří MO Nymburk, která nám  Poděkování patří MO Nymburk, která nám  Poděkování patří MO Nymburk, která nám 

zajistila rozvoz ryb Avií, kde byly ryby celou dobu pod kyslíkem.zajistila rozvoz ryb Avií, kde byly ryby celou dobu pod kyslíkem.zajistila rozvoz ryb Avií, kde byly ryby celou dobu pod kyslíkem.zajistila rozvoz ryb Avií, kde byly ryby celou dobu pod kyslíkem. Po výlovu bylo jako  Po výlovu bylo jako  Po výlovu bylo jako  Po výlovu bylo jako 

vždy občerstvení, což je rychlé buřty na vidlích …..vždy občerstvení, což je rychlé buřty na vidlích …..vždy občerstvení, což je rychlé buřty na vidlích …..vždy občerstvení, což je rychlé buřty na vidlích …..    

    

   17.17.17.17.    10101010.  2009 .  2009 .  2009 .  2009 –––– výlov rybníku Zdar v Odřepsích výlov rybníku Zdar v Odřepsích výlov rybníku Zdar v Odřepsích výlov rybníku Zdar v Odřepsích    

    

Výlov byl připraven jako ty ostatní a tak se začalo hned vVýlov byl připraven jako ty ostatní a tak se začalo hned vVýlov byl připraven jako ty ostatní a tak se začalo hned vVýlov byl připraven jako ty ostatní a tak se začalo hned v    8,00 hodin. I zde se sešlo8,00 hodin. I zde se sešlo8,00 hodin. I zde se sešlo8,00 hodin. I zde se sešlo    

dost členů, takže i zde se končilo brzo.dost členů, takže i zde se končilo brzo.dost členů, takže i zde se končilo brzo.dost členů, takže i zde se končilo brzo.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Po výlovu bylo ještě jako každý rok Po výlovu bylo ještě jako každý rok Po výlovu bylo ještě jako každý rok Po výlovu bylo ještě jako každý rok 

vyčištěno loviště. Zde byla K2 nejslabší, vyčištěno loviště. Zde byla K2 nejslabší, vyčištěno loviště. Zde byla K2 nejslabší, vyčištěno loviště. Zde byla K2 nejslabší, 

možná že i díky velkému počtu střevličky možná že i díky velkému počtu střevličky možná že i díky velkému počtu střevličky možná že i díky velkému počtu střevličky 

východní, která zcela určitě konkuruje východní, která zcela určitě konkuruje východní, která zcela určitě konkuruje východní, která zcela určitě konkuruje 

potravou i plůdku kapra.potravou i plůdku kapra.potravou i plůdku kapra.potravou i plůdku kapra.    

Opět i zde je třeba poděkovat všem, kteří Opět i zde je třeba poděkovat všem, kteří Opět i zde je třeba poděkovat všem, kteří Opět i zde je třeba poděkovat všem, kteří 

přišli pomoci. Takto přišli pomoci. Takto přišli pomoci. Takto přišli pomoci. Takto strávené prakticky 3 strávené prakticky 3 strávené prakticky 3 strávené prakticky 3 

víkendy po sobě je totiž vvíkendy po sobě je totiž vvíkendy po sobě je totiž vvíkendy po sobě je totiž v    dnešní době málo dnešní době málo dnešní době málo dnešní době málo 

kdo ochoten věnovat takovéto činnosti. kdo ochoten věnovat takovéto činnosti. kdo ochoten věnovat takovéto činnosti. kdo ochoten věnovat takovéto činnosti. 

Proto dík patří obzvláště těm, kteří byli na Proto dík patří obzvláště těm, kteří byli na Proto dík patří obzvláště těm, kteří byli na Proto dík patří obzvláště těm, kteří byli na 

všech podzimních výlovech. Obzvláště Láďovi Šulcovi, jako zástupci hospodáře, za všech podzimních výlovech. Obzvláště Láďovi Šulcovi, jako zástupci hospodáře, za všech podzimních výlovech. Obzvláště Láďovi Šulcovi, jako zástupci hospodáře, za všech podzimních výlovech. Obzvláště Láďovi Šulcovi, jako zástupci hospodáře, za 

perfektní přípravu a napláperfektní přípravu a napláperfektní přípravu a napláperfektní přípravu a naplánování komor na příští rok 2010. nování komor na příští rok 2010. nování komor na příští rok 2010. nování komor na příští rok 2010.     
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   27.27.27.27.    10101010.  2009 .  2009 .  2009 .  2009 –––– vysazení Š1 vysazení Š1 vysazení Š1 vysazení Š1 do revíru do revíru do revíru do revíru    

    

                    

Převzetí a vysazení letos zajistil Láďa Šulc a Převzetí a vysazení letos zajistil Láďa Šulc a Převzetí a vysazení letos zajistil Láďa Šulc a Převzetí a vysazení letos zajistil Láďa Šulc a 

Radek Czech. Štiky byly opravdu Radek Czech. Štiky byly opravdu Radek Czech. Štiky byly opravdu Radek Czech. Štiky byly opravdu     

krásné a rozhodně znovu obohatí naše revíry. krásné a rozhodně znovu obohatí naše revíry. krásné a rozhodně znovu obohatí naše revíry. krásné a rozhodně znovu obohatí naše revíry. 

Celkem jich bylo 50 kg ve velikostiCelkem jich bylo 50 kg ve velikostiCelkem jich bylo 50 kg ve velikostiCelkem jich bylo 50 kg ve velikosti    

40 40 40 40 –––– 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm. Po vysazení se okamžitě rozjely do . Po vysazení se okamžitě rozjely do . Po vysazení se okamžitě rozjely do . Po vysazení se okamžitě rozjely do 

svého nového revíru.svého nového revíru.svého nového revíru.svého nového revíru.    

    
    

   30.30.30.30.    10101010.  2009 .  2009 .  2009 .  2009 –––– vysazení Ca 1 vysazení Ca 1 vysazení Ca 1 vysazení Ca 1    

    

Jako štiku, tak i candáta Ca 1 přebral Jako štiku, tak i candáta Ca 1 přebral Jako štiku, tak i candáta Ca 1 přebral Jako štiku, tak i candáta Ca 1 přebral     

Láďa Šulc a Czech Radek. Letos není Láďa Šulc a Czech Radek. Letos není Láďa Šulc a Czech Radek. Letos není Láďa Šulc a Czech Radek. Letos není 

velikostně nic moc, ale jsme rádi, že velikostně nic moc, ale jsme rádi, že velikostně nic moc, ale jsme rádi, že velikostně nic moc, ale jsme rádi, že     

jsme aspoň něco sehnali a že i několik jsme aspoň něco sehnali a že i několik jsme aspoň něco sehnali a že i několik jsme aspoň něco sehnali a že i několik     

kusůkusůkusůkusů    vysazených i do rybníka odvede vysazených i do rybníka odvede vysazených i do rybníka odvede vysazených i do rybníka odvede     

svoji práci vsvoji práci vsvoji práci vsvoji práci v    podobě likvidace střevličky podobě likvidace střevličky podobě likvidace střevličky podobě likvidace střevličky 

východní,východní,východní,východní,    které je vkteré je vkteré je vkteré je v    rybníce Zdar opravurybníce Zdar opravurybníce Zdar opravurybníce Zdar opravu    

hodně.hodně.hodně.hodně.    

Candátek byl ve velikosti od 5 do 7 cm.Candátek byl ve velikosti od 5 do 7 cm.Candátek byl ve velikosti od 5 do 7 cm.Candátek byl ve velikosti od 5 do 7 cm.    

Celkem jsme jich odebrali pře SÚS Celkem jsme jich odebrali pře SÚS Celkem jsme jich odebrali pře SÚS Celkem jsme jich odebrali pře SÚS ---- 1 1 1 1    000 ks a byl vysazen po celém revíru.000 ks a byl vysazen po celém revíru.000 ks a byl vysazen po celém revíru.000 ks a byl vysazen po celém revíru.    

    

Tento měsíc byl vTento měsíc byl vTento měsíc byl vTento měsíc byl velice bohatý na akceelice bohatý na akceelice bohatý na akceelice bohatý na akce    

vvvv    MO. Děkujeme proto ještě jednouMO. Děkujeme proto ještě jednouMO. Děkujeme proto ještě jednouMO. Děkujeme proto ještě jednou    

všem, kteřívšem, kteřívšem, kteřívšem, kteří    pro rybařinupro rybařinupro rybařinupro rybařinu, přírodu a nás , přírodu a nás , přírodu a nás , přírodu a nás 

všechny všechny všechny všechny něco udělali.něco udělali.něco udělali.něco udělali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

    

            

    
propropropro informaci členů MO ČRS v informaci členů MO ČRS v informaci členů MO ČRS v informaci členů MO ČRS v    Libici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad Cidlinou        

zpracovává zpracovává zpracovává zpracovává     dle dle dle dle časových časových časových časových možností možností možností možností     předseda předseda předseda předseda         

        MO MO MO MO ---- L L L Lepej Josefepej Josefepej Josefepej Josef        

    

    


