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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 77771111    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                   březenbřezenbřezenbřezen 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                                                                                                                    
 1111....    3333.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0     

                

        Na Na Na Na jezeru jsme již jezeru jsme již jezeru jsme již jezeru jsme již mohli odpojit čerpadlo, jelikož již bylo jezero kolem dokola mohli odpojit čerpadlo, jelikož již bylo jezero kolem dokola mohli odpojit čerpadlo, jelikož již bylo jezero kolem dokola mohli odpojit čerpadlo, jelikož již bylo jezero kolem dokola         

  rozmrzlé. Začali se však objevovat první padlé ryby. A že jich nebude málo, bylo vidět  rozmrzlé. Začali se však objevovat první padlé ryby. A že jich nebude málo, bylo vidět  rozmrzlé. Začali se však objevovat první padlé ryby. A že jich nebude málo, bylo vidět  rozmrzlé. Začali se však objevovat první padlé ryby. A že jich nebude málo, bylo vidět    

  na první pohled.  na první pohled.  na první pohled.  na první pohled.    

            

 Obrázky ani nep Obrázky ani nep Obrázky ani nep Obrázky ani nepotřebují komentář.otřebují komentář.otřebují komentář.otřebují komentář.    

    

    

      13. 13. 13. 13.    3333.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– Rybářský bál Rybářský bál Rybářský bál Rybářský bál    

    

                Po dlouhé době jsme se rozhodli uspořádat rybářský bál sPo dlouhé době jsme se rozhodli uspořádat rybářský bál sPo dlouhé době jsme se rozhodli uspořádat rybářský bál sPo dlouhé době jsme se rozhodli uspořádat rybářský bál s    vidinou výdělku do vidinou výdělku do vidinou výdělku do vidinou výdělku do     

    pokladny MO. Ovšem vše dopadlo úplně jinak. Prodaných 109 lístků mluví jasně o     pokladny MO. Ovšem vše dopadlo úplně jinak. Prodaných 109 lístků mluví jasně o     pokladny MO. Ovšem vše dopadlo úplně jinak. Prodaných 109 lístků mluví jasně o     pokladny MO. Ovšem vše dopadlo úplně jinak. Prodaných 109 lístků mluví jasně o     

    zájmu rybářů i široké veřejnosti.     zájmu rybářů i široké veřejnosti.     zájmu rybářů i široké veřejnosti.     zájmu rybářů i široké veřejnosti. Přesto děkujeme několika členům za pomoc při Přesto děkujeme několika členům za pomoc při Přesto děkujeme několika členům za pomoc při Přesto děkujeme několika členům za pomoc při     

    zajištění krásných cen do tomboly    zajištění krásných cen do tomboly    zajištění krásných cen do tomboly    zajištění krásných cen do tomboly.... Přesto ti, kdo přišli měli dobrou náladu. Přesto ti, kdo přišli měli dobrou náladu. Přesto ti, kdo přišli měli dobrou náladu. Přesto ti, kdo přišli měli dobrou náladu.    
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    16.   16.   16.   16.    3333.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– Steklice Steklice Steklice Steklice    

    

            90 % Steklice ještě pokrýval led a i zde již bylo patrné, že si letošní dlouhá zima 90 % Steklice ještě pokrýval led a i zde již bylo patrné, že si letošní dlouhá zima 90 % Steklice ještě pokrýval led a i zde již bylo patrné, že si letošní dlouhá zima 90 % Steklice ještě pokrýval led a i zde již bylo patrné, že si letošní dlouhá zima     

   vybr   vybr   vybr   vybrala ala ala ala svoji daň i zde. Přesná čísla budeme vědět až po výlovu vsvoji daň i zde. Přesná čísla budeme vědět až po výlovu vsvoji daň i zde. Přesná čísla budeme vědět až po výlovu vsvoji daň i zde. Přesná čísla budeme vědět až po výlovu v    dubnu.dubnu.dubnu.dubnu.    

            

 20.20.20.20.    3333.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– Čištění loviště a likvidace hromady Čištění loviště a likvidace hromady Čištění loviště a likvidace hromady Čištění loviště a likvidace hromady na Nových Mlýnech na Nových Mlýnech na Nových Mlýnech na Nových Mlýnech    
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            Tuto práci pro nás zajistil, jako vTuto práci pro nás zajistil, jako vTuto práci pro nás zajistil, jako vTuto práci pro nás zajistil, jako v    loňském roce Jindra Hanzák na objednávkuloňském roce Jindra Hanzák na objednávkuloňském roce Jindra Hanzák na objednávkuloňském roce Jindra Hanzák na objednávku přes přes přes přes    

Poděbradská Blata. Poděbradská Blata. Poděbradská Blata. Poděbradská Blata.         VVVV    průběhu těchto prací jsme také zkontrolovali komoru Steklici, průběhu těchto prací jsme také zkontrolovali komoru Steklici, průběhu těchto prací jsme také zkontrolovali komoru Steklici, průběhu těchto prací jsme také zkontrolovali komoru Steklici, 

kde jsme již posbírali několik kbelíků padlého plůdkukde jsme již posbírali několik kbelíků padlého plůdkukde jsme již posbírali několik kbelíků padlého plůdkukde jsme již posbírali několik kbelíků padlého plůdku. . . . Náš odhad je cca 30 % což je Náš odhad je cca 30 % což je Náš odhad je cca 30 % což je Náš odhad je cca 30 % což je 

5555    000 ks K1.000 ks K1.000 ks K1.000 ks K1.    
    

 21.21.21.21.    3333.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– Likvidace ryb Likvidace ryb Likvidace ryb Likvidace ryb na Jezeru na Jezeru na Jezeru na Jezeru    
    

Přesnější čísla uhynulých ryb budeme vědět až tak za Přesnější čísla uhynulých ryb budeme vědět až tak za Přesnější čísla uhynulých ryb budeme vědět až tak za Přesnější čísla uhynulých ryb budeme vědět až tak za 14 dní, jelikož se stále objevují14 dní, jelikož se stále objevují14 dní, jelikož se stále objevují14 dní, jelikož se stále objevují    

nová těla. Vše bude sděleno členům na výroční schůzi 17. 4. 2010.nová těla. Vše bude sděleno členům na výroční schůzi 17. 4. 2010.nová těla. Vše bude sděleno členům na výroční schůzi 17. 4. 2010.nová těla. Vše bude sděleno členům na výroční schůzi 17. 4. 2010.    
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Děkujeme Všem, kteří pomohli sDěkujeme Všem, kteří pomohli sDěkujeme Všem, kteří pomohli sDěkujeme Všem, kteří pomohli s    likvidací uhynulých ryb. Hlavně Loubkovi R. Czechovi likvidací uhynulých ryb. Hlavně Loubkovi R. Czechovi likvidací uhynulých ryb. Hlavně Loubkovi R. Czechovi likvidací uhynulých ryb. Hlavně Loubkovi R. Czechovi 

R., Peckovi M., Erkrovi K., Zlatohlávkovi J., Langrovi V., HanušovR., Peckovi M., Erkrovi K., Zlatohlávkovi J., Langrovi V., HanušovR., Peckovi M., Erkrovi K., Zlatohlávkovi J., Langrovi V., HanušovR., Peckovi M., Erkrovi K., Zlatohlávkovi J., Langrovi V., Hanušovi D., Šafránkovi V. + M.i D., Šafránkovi V. + M.i D., Šafránkovi V. + M.i D., Šafránkovi V. + M.    

Šulcovi L. a Lepejovi J. Šulcovi L. a Lepejovi J. Šulcovi L. a Lepejovi J. Šulcovi L. a Lepejovi J. Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se, ale nebyl to Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se, ale nebyl to Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se, ale nebyl to Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se, ale nebyl to 

úmysl. úmysl. úmysl. úmysl. Opravdu jsme si to Opravdu jsme si to Opravdu jsme si to Opravdu jsme si to tam tam tam tam užiliužiliužiliužili....    A A A A kde byli ostatní kde byli ostatní kde byli ostatní kde byli ostatní „ rybáři “  „ rybáři “  „ rybáři “  „ rybáři “  ????????????????    

Největší úhyn jsme zaznamenali u tolstolobika a úhoře. Těch padlo opravdu Největší úhyn jsme zaznamenali u tolstolobika a úhoře. Těch padlo opravdu Největší úhyn jsme zaznamenali u tolstolobika a úhoře. Těch padlo opravdu Největší úhyn jsme zaznamenali u tolstolobika a úhoře. Těch padlo opravdu moc.moc.moc.moc.    

    

 27.27.27.27.    3333.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 ––––    Kontrolní odlov na StekliciKontrolní odlov na StekliciKontrolní odlov na StekliciKontrolní odlov na Steklici    

    

            

Kontrolní odlov nám udělal Kontrolní odlov nám udělal Kontrolní odlov nám udělal Kontrolní odlov nám udělal alespoň takovou malou radost valespoň takovou malou radost valespoň takovou malou radost valespoň takovou malou radost v    tom, že odlovenátom, že odlovenátom, že odlovenátom, že odlovená    K1K1K1K1 j j j jeeee    

vvvv    dobrém zdravotním stavu. Je pouze otázkou, kolik nám jich zde na Steklici zbylo. dobrém zdravotním stavu. Je pouze otázkou, kolik nám jich zde na Steklici zbylo. dobrém zdravotním stavu. Je pouze otázkou, kolik nám jich zde na Steklici zbylo. dobrém zdravotním stavu. Je pouze otázkou, kolik nám jich zde na Steklici zbylo. 

Odhadujeme úhyn kolem 3Odhadujeme úhyn kolem 3Odhadujeme úhyn kolem 3Odhadujeme úhyn kolem 3    500 ks 500 ks 500 ks 500 ks –––– K1.  K1.  K1.  K1. I toto poznáme o výlovu, který plánujeme na I toto poznáme o výlovu, který plánujeme na I toto poznáme o výlovu, který plánujeme na I toto poznáme o výlovu, který plánujeme na 

10.10.10.10.    4. 4. 4. 4. 2010 a2010 a2010 a2010 a o o o o jehož výsledku Vás bude opět in jehož výsledku Vás bude opět in jehož výsledku Vás bude opět in jehož výsledku Vás bude opět informovat hospodář ve své zprávě naformovat hospodář ve své zprávě naformovat hospodář ve své zprávě naformovat hospodář ve své zprávě na    

výroční členské schůzi.výroční členské schůzi.výroční členské schůzi.výroční členské schůzi.    

    

    
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 Lepepepepej Josefej Josefej Josefej Josef        

    

    

    
    

     


