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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 77772222    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                   dubdubdubdubenenenen 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                                                                                                                     
   3  3  3  3....    4444.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– Výlov komory „ Rameno „ Výlov komory „ Rameno „ Výlov komory „ Rameno „ Výlov komory „ Rameno „                                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        Po dlouhPo dlouhPo dlouhPo dlouhé zimě jsme se opé zimě jsme se opé zimě jsme se opé zimě jsme se opěěěět sešt sešt sešt sešli při  li při  li při  li při      

výlovu komory Rameno. Celkem se sešlovýlovu komory Rameno. Celkem se sešlovýlovu komory Rameno. Celkem se sešlovýlovu komory Rameno. Celkem se sešlo                

22 členů a výlov proběhl v22 členů a výlov proběhl v22 členů a výlov proběhl v22 členů a výlov proběhl v    pohodě a velice pohodě a velice pohodě a velice pohodě a velice     

rychle. Nejdůležitější bylo zjištění, že jsourychle. Nejdůležitější bylo zjištění, že jsourychle. Nejdůležitější bylo zjištění, že jsourychle. Nejdůležitější bylo zjištění, že jsou    

ryby po zimě vryby po zimě vryby po zimě vryby po zimě v    pořádku a nejeví známky pořádku a nejeví známky pořádku a nejeví známky pořádku a nejeví známky     

nemoci. Přesto jsme je všechny preventivněnemoci. Přesto jsme je všechny preventivněnemoci. Přesto jsme je všechny preventivněnemoci. Přesto jsme je všechny preventivně    

vykoupali vykoupali vykoupali vykoupali vvvv    hypermanganu.hypermanganu.hypermanganu.hypermanganu.    

Rozvoz ryb po chovných rybnících nám  Rozvoz ryb po chovných rybnících nám  Rozvoz ryb po chovných rybnících nám  Rozvoz ryb po chovných rybnících nám      

zajistila MO Nymburk, za což jim děkujeme.zajistila MO Nymburk, za což jim děkujeme.zajistila MO Nymburk, za což jim děkujeme.zajistila MO Nymburk, za což jim děkujeme.    

    

                Celý výlov, naložení kádí vCelý výlov, naložení kádí vCelý výlov, naložení kádí vCelý výlov, naložení kádí v    klubovně, dovoz kklubovně, dovoz kklubovně, dovoz kklubovně, dovoz k    rybníku, napuštění vodou a zajištění rybníku, napuštění vodou a zajištění rybníku, napuštění vodou a zajištění rybníku, napuštění vodou a zajištění     

 občerstvení zajistil Šulc Ladislav, Czech Radek a Skořepa Standa. občerstvení zajistil Šulc Ladislav, Czech Radek a Skořepa Standa. občerstvení zajistil Šulc Ladislav, Czech Radek a Skořepa Standa. občerstvení zajistil Šulc Ladislav, Czech Radek a Skořepa Standa. Sa Sa Sa Samotného výlovu se motného výlovu se motného výlovu se motného výlovu se     

 pak zúčastnili :  pak zúčastnili :  pak zúčastnili :  pak zúčastnili : Czech , Čuda L. + Zd., Veselý M. + P., Loubek R., Houda , Kouba ,Czech , Čuda L. + Zd., Veselý M. + P., Loubek R., Houda , Kouba ,Czech , Čuda L. + Zd., Veselý M. + P., Loubek R., Houda , Kouba ,Czech , Čuda L. + Zd., Veselý M. + P., Loubek R., Houda , Kouba ,    

 Ludvik, Tomáček, Pecko, Samek, Šindelář, Zlatohlávek, Krojidlo, Langr, Erker, Knýř,  Ludvik, Tomáček, Pecko, Samek, Šindelář, Zlatohlávek, Krojidlo, Langr, Erker, Knýř,  Ludvik, Tomáček, Pecko, Samek, Šindelář, Zlatohlávek, Krojidlo, Langr, Erker, Knýř,  Ludvik, Tomáček, Pecko, Samek, Šindelář, Zlatohlávek, Krojidlo, Langr, Erker, Knýř,     

 Skořepa St., Šulc L. a Lepej J. Jsme rádi, že jsme se sešli v Skořepa St., Šulc L. a Lepej J. Jsme rádi, že jsme se sešli v Skořepa St., Šulc L. a Lepej J. Jsme rádi, že jsme se sešli v Skořepa St., Šulc L. a Lepej J. Jsme rádi, že jsme se sešli v    takotakotakotakovém počtu a výlovvém počtu a výlovvém počtu a výlovvém počtu a výlov    

 proběhl bez komplikací. proběhl bez komplikací. proběhl bez komplikací. proběhl bez komplikací.    

    

  9. 9. 9. 9.    4444.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– Vysazení MONTÉ  do revíru Vysazení MONTÉ  do revíru Vysazení MONTÉ  do revíru Vysazení MONTÉ  do revíru    

  Do revíru bylo vypuštěno 3 kg ( cca 9  Do revíru bylo vypuštěno 3 kg ( cca 9  Do revíru bylo vypuštěno 3 kg ( cca 9  Do revíru bylo vypuštěno 3 kg ( cca 9    000 ks ) monté ve velikosti 8 000 ks ) monté ve velikosti 8 000 ks ) monté ve velikosti 8 000 ks ) monté ve velikosti 8 ---- 9 cm. Převzetí a  9 cm. Převzetí a  9 cm. Převzetí a  9 cm. Převzetí a     

  rozvoz zajistil Šulc Láďa. Monté stálo 40  rozvoz zajistil Šulc Láďa. Monté stálo 40  rozvoz zajistil Šulc Láďa. Monté stálo 40  rozvoz zajistil Šulc Láďa. Monté stálo 40    908,908,908,908,---- Kč a bylo  Kč a bylo  Kč a bylo  Kč a bylo plně plně plně plně hrazeno zhrazeno zhrazeno zhrazeno z    fondu fondu fondu fondu EU.EU.EU.EU.    
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 10.10.10.10.    4444.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– Výlov komory „ Steklice „ Výlov komory „ Steklice „ Výlov komory „ Steklice „ Výlov komory „ Steklice „    

            Po slovení a počtech jsme zjistili, že jsme se moc vPo slovení a počtech jsme zjistili, že jsme se moc vPo slovení a počtech jsme zjistili, že jsme se moc vPo slovení a počtech jsme zjistili, že jsme se moc v    odhadu úhynu nemýlili. Padlo nám   odhadu úhynu nemýlili. Padlo nám   odhadu úhynu nemýlili. Padlo nám   odhadu úhynu nemýlili. Padlo nám       

            cca 5cca 5cca 5cca 5    000 ks / K1. Je to určitě škoda ale aspoň že zima nechala něco i pro nás ….000 ks / K1. Je to určitě škoda ale aspoň že zima nechala něco i pro nás ….000 ks / K1. Je to určitě škoda ale aspoň že zima nechala něco i pro nás ….000 ks / K1. Je to určitě škoda ale aspoň že zima nechala něco i pro nás ….    
    

                                                                                                                                    Nakonec nám zbylo i pro jiné MO. Nakonec nám zbylo i pro jiné MO. Nakonec nám zbylo i pro jiné MO. Nakonec nám zbylo i pro jiné MO.     MO Sloveč si odvezla cca 50 kg a MO PoděbradyMO Sloveč si odvezla cca 50 kg a MO PoděbradyMO Sloveč si odvezla cca 50 kg a MO PoděbradyMO Sloveč si odvezla cca 50 kg a MO Poděbrady    

 všechen zbytek cca 90 kg. všechen zbytek cca 90 kg. všechen zbytek cca 90 kg. všechen zbytek cca 90 kg.    
    

    

            

   Zde nám pomohli :    Zde nám pomohli :    Zde nám pomohli :    Zde nám pomohli : Czech , Čuda L. + Zd., Veselý M. + P., Loubek R., Kouba ,Czech , Čuda L. + Zd., Veselý M. + P., Loubek R., Kouba ,Czech , Čuda L. + Zd., Veselý M. + P., Loubek R., Kouba ,Czech , Čuda L. + Zd., Veselý M. + P., Loubek R., Kouba ,    

         Ludvik, Pecko, Šindelář, Langr, Erker, Kný Ludvik, Pecko, Šindelář, Langr, Erker, Kný Ludvik, Pecko, Šindelář, Langr, Erker, Kný Ludvik, Pecko, Šindelář, Langr, Erker, Knýř, ř, ř, ř, Skořepa St., Skořepa St., Skořepa St., Skořepa St., Kaucký Jarda sKaucký Jarda sKaucký Jarda sKaucký Jarda s    autem, autem, autem, autem,     

   Souček P., Hliněný Jakub, Beran M.,    Souček P., Hliněný Jakub, Beran M.,    Souček P., Hliněný Jakub, Beran M.,    Souček P., Hliněný Jakub, Beran M., Šulc L. a Lepej J.Šulc L. a Lepej J.Šulc L. a Lepej J.Šulc L. a Lepej J.    

            

 11117777. 4. 2010 . 4. 2010 . 4. 2010 . 4. 2010 –––– Výroční členská schůze Výroční členská schůze Výroční členská schůze Výroční členská schůze    
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    Na tuto výroční schůzi se dostavilo Na tuto výroční schůzi se dostavilo Na tuto výroční schůzi se dostavilo Na tuto výroční schůzi se dostavilo 86 86 86 86 

členů, 27 se řádně omluvilo zčlenů, 27 se řádně omluvilo zčlenů, 27 se řádně omluvilo zčlenů, 27 se řádně omluvilo z    celkového celkového celkového celkového 

počtu 161. Tpočtu 161. Tpočtu 161. Tpočtu 161. Tato schůze byla zároveň i ato schůze byla zároveň i ato schůze byla zároveň i ato schůze byla zároveň i 

volební, tzn. že se volil výbor a dozorčí volební, tzn. že se volil výbor a dozorčí volební, tzn. že se volil výbor a dozorčí volební, tzn. že se volil výbor a dozorčí 

komise na další 4 roky tj. do dubna 2014.komise na další 4 roky tj. do dubna 2014.komise na další 4 roky tj. do dubna 2014.komise na další 4 roky tj. do dubna 2014.    

Ve zprávě hospodáře jsme všichni slyšeli Ve zprávě hospodáře jsme všichni slyšeli Ve zprávě hospodáře jsme všichni slyšeli Ve zprávě hospodáře jsme všichni slyšeli 

jaká nás postihla na jezeru a příkopě jaká nás postihla na jezeru a příkopě jaká nás postihla na jezeru a příkopě jaká nás postihla na jezeru a příkopě 

kalamita díky dlouho napadenému sněhu a kalamita díky dlouho napadenému sněhu a kalamita díky dlouho napadenému sněhu a kalamita díky dlouho napadenému sněhu a 

vlastně i celkové zimě, ktevlastně i celkové zimě, ktevlastně i celkové zimě, ktevlastně i celkové zimě, která byla opravdu rá byla opravdu rá byla opravdu rá byla opravdu 

dlouhá a nikdo takovou zimu nepamatuje. dlouhá a nikdo takovou zimu nepamatuje. dlouhá a nikdo takovou zimu nepamatuje. dlouhá a nikdo takovou zimu nepamatuje.     

Naposledy jsme měli možnost poděkovat Naposledy jsme měli možnost poděkovat Naposledy jsme měli možnost poděkovat Naposledy jsme měli možnost poděkovat 

veřejně hospodářovi panu Vaníčkovi Lubošovi, který tímto dnem oficielně končí práci veřejně hospodářovi panu Vaníčkovi Lubošovi, který tímto dnem oficielně končí práci veřejně hospodářovi panu Vaníčkovi Lubošovi, který tímto dnem oficielně končí práci veřejně hospodářovi panu Vaníčkovi Lubošovi, který tímto dnem oficielně končí práci 

ve výboru MO jako hospodář. Za celou MO mu poděkoval a ocenění III. bronzový ve výboru MO jako hospodář. Za celou MO mu poděkoval a ocenění III. bronzový ve výboru MO jako hospodář. Za celou MO mu poděkoval a ocenění III. bronzový ve výboru MO jako hospodář. Za celou MO mu poděkoval a ocenění III. bronzový 

odznak za Zásluhy pro rybářství, předal předseda MO p. Lepej Josef. odznak za Zásluhy pro rybářství, předal předseda MO p. Lepej Josef. odznak za Zásluhy pro rybářství, předal předseda MO p. Lepej Josef. odznak za Zásluhy pro rybářství, předal předseda MO p. Lepej Josef. Mezi další, kteří Mezi další, kteří Mezi další, kteří Mezi další, kteří 

skončili činnost ve výboru MO patří Fořt, Miroslav, Skořepa Standa a Veselý Mirek. skončili činnost ve výboru MO patří Fořt, Miroslav, Skořepa Standa a Veselý Mirek. skončili činnost ve výboru MO patří Fořt, Miroslav, Skořepa Standa a Veselý Mirek. skončili činnost ve výboru MO patří Fořt, Miroslav, Skořepa Standa a Veselý Mirek. 

Všem jim děkujeme za práci, kterou jako členové výboru pro MO udělali. Všem jim děkujeme za práci, kterou jako členové výboru pro MO udělali. Všem jim děkujeme za práci, kterou jako členové výboru pro MO udělali. Všem jim děkujeme za práci, kterou jako členové výboru pro MO udělali. ZZZZ    výsledků výsledků výsledků výsledků 

VolebVolebVolebVolební komise bylo patrné, že všichni kandidáti do nového výboru a DK byli zvoleni ní komise bylo patrné, že všichni kandidáti do nového výboru a DK byli zvoleni ní komise bylo patrné, že všichni kandidáti do nového výboru a DK byli zvoleni ní komise bylo patrné, že všichni kandidáti do nového výboru a DK byli zvoleni 

…………Usnesení zUsnesení zUsnesení zUsnesení z    této schůze bude také zveřejněno na nástěnkách MO.této schůze bude také zveřejněno na nástěnkách MO.této schůze bude také zveřejněno na nástěnkách MO.této schůze bude také zveřejněno na nástěnkách MO.    Ustavující schůze Ustavující schůze Ustavující schůze Ustavující schůze 

nového výboru nového výboru nového výboru nového výboru a obsazení jednotlivých funkcí proběhne začátkem května a obsazení jednotlivých funkcí proběhne začátkem května a obsazení jednotlivých funkcí proběhne začátkem května a obsazení jednotlivých funkcí proběhne začátkem května 2010 2010 2010 2010 a a a a tyto tyto tyto tyto 

výsledky budouvýsledky budouvýsledky budouvýsledky budou    také také také také zveřejněny ve zpravodaji MO.zveřejněny ve zpravodaji MO.zveřejněny ve zpravodaji MO.zveřejněny ve zpravodaji MO.    
    

 18. 4. 2010 18. 4. 2010 18. 4. 2010 18. 4. 2010 –––– šrotování + hození stoky a vápnění „ Steklice „ . šrotování + hození stoky a vápnění „ Steklice „ . šrotování + hození stoky a vápnění „ Steklice „ . šrotování + hození stoky a vápnění „ Steklice „ .    

            

    Hned druhý den po schůzi jsme pro K1 Hned druhý den po schůzi jsme pro K1 Hned druhý den po schůzi jsme pro K1 Hned druhý den po schůzi jsme pro K1 

našrotovali 10 pytlů a odvezli na Nové našrotovali 10 pytlů a odvezli na Nové našrotovali 10 pytlů a odvezli na Nové našrotovali 10 pytlů a odvezli na Nové 

Mlýny. Proházela se stoka na Steklici a Mlýny. Proházela se stoka na Steklici a Mlýny. Proházela se stoka na Steklici a Mlýny. Proházela se stoka na Steklici a 

hned se celý rybníček vyvápnil. hned se celý rybníček vyvápnil. hned se celý rybníček vyvápnil. hned se celý rybníček vyvápnil.     

    

ŠŠŠŠrotováním a přípravourotováním a přípravourotováním a přípravourotováním a přípravou rybníčk rybníčk rybníčk rybníčkaaaa Steklice  Steklice  Steklice  Steklice 

se zse zse zse zabývaabývaabývaabývalllliiii Luboš Čuda, Šulc  Luboš Čuda, Šulc  Luboš Čuda, Šulc  Luboš Čuda, Šulc L. a Lepej J.L. a Lepej J.L. a Lepej J.L. a Lepej J.    
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 25. 4. 2010 25. 4. 2010 25. 4. 2010 25. 4. 2010 –––– První návštěvy revíru na Cidlině První návštěvy revíru na Cidlině První návštěvy revíru na Cidlině První návštěvy revíru na Cidlině    

                

    

            Přesto Přesto Přesto Přesto –––– že, nebo možná protože, byla  že, nebo možná protože, byla  že, nebo možná protože, byla  že, nebo možná protože, byla 

tento víkend Libická pouť, několik tento víkend Libická pouť, několik tento víkend Libická pouť, několik tento víkend Libická pouť, několik 

vyznavačů rybařiny využilo krásného vyznavačů rybařiny využilo krásného vyznavačů rybařiny využilo krásného vyznavačů rybařiny využilo krásného 

víkevíkevíkevíkendového počasí a poprvé ndového počasí a poprvé ndového počasí a poprvé ndového počasí a poprvé ( někteří ) ( někteří ) ( někteří ) ( někteří ) 

zamířili na spodní úsek řeky Cidliny, kde si zamířili na spodní úsek řeky Cidliny, kde si zamířili na spodní úsek řeky Cidliny, kde si zamířili na spodní úsek řeky Cidliny, kde si 

mohli vmohli vmohli vmohli v    klidu vychutnat první jarní chvilky u klidu vychutnat první jarní chvilky u klidu vychutnat první jarní chvilky u klidu vychutnat první jarní chvilky u 

vodyvodyvodyvody, kdy se teploty šplhali k, kdy se teploty šplhali k, kdy se teploty šplhali k, kdy se teploty šplhali k    20° C.20° C.20° C.20° C.    

    

Některým se povedlo i něco ulovit ….Některým se povedlo i něco ulovit ….Některým se povedlo i něco ulovit ….Některým se povedlo i něco ulovit ….    

    
    

    
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        

    

    

    
    

        

    


