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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 77774444    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                   červčervčervčerveeeennnn 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                                                                                                                    
         5555....    6666.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 ––––    Brigáda na RamenuBrigáda na RamenuBrigáda na RamenuBrigáda na Ramenu                                        

    

    PPPPrvnírvnírvnírvní    letošní hromadná brigáda proběhla na Ramenu nad jezemletošní hromadná brigáda proběhla na Ramenu nad jezemletošní hromadná brigáda proběhla na Ramenu nad jezemletošní hromadná brigáda proběhla na Ramenu nad jezem v v v v    sobotu 5. 6. 2010.sobotu 5. 6. 2010.sobotu 5. 6. 2010.sobotu 5. 6. 2010.    

    

    

 Zúčastnilo se ji 13 z Zúčastnilo se ji 13 z Zúčastnilo se ji 13 z Zúčastnilo se ji 13 z    22222222 pozvaných členů. pozvaných členů. pozvaných členů. pozvaných členů.    

 Přitom 70 % posekal den před brigádou  Přitom 70 % posekal den před brigádou  Přitom 70 % posekal den před brigádou  Přitom 70 % posekal den před brigádou     

 pan Šulc Ladisla pan Šulc Ladisla pan Šulc Ladisla pan Šulc Ladislav sekačkou ADELOU.v sekačkou ADELOU.v sekačkou ADELOU.v sekačkou ADELOU.    

    

 Proto  Proto  Proto  Proto zbyl i čas na jinou práci. Byla zbyl i čas na jinou práci. Byla zbyl i čas na jinou práci. Byla zbyl i čas na jinou práci. Byla     

 zapůjčena centrála a společně se  zapůjčena centrála a společně se  zapůjčena centrála a společně se  zapůjčena centrála a společně se ššššroťákem roťákem roťákem roťákem     

    se převezla na Nové Mlýny.se převezla na Nové Mlýny.se převezla na Nové Mlýny.se převezla na Nové Mlýny.    

    

 Zde se našrotovalo 18 Zde se našrotovalo 18 Zde se našrotovalo 18 Zde se našrotovalo 18        ppppytlů šrotu pro ytlů šrotu pro ytlů šrotu pro ytlů šrotu pro 

rozkrmení ale hlavně pro lepší příjímání rozkrmení ale hlavně pro lepší příjímání rozkrmení ale hlavně pro lepší příjímání rozkrmení ale hlavně pro lepší příjímání 

potravy pro již K2.potravy pro již K2.potravy pro již K2.potravy pro již K2.     Z Z Z Z    celou akcí nám pomocelou akcí nám pomocelou akcí nám pomocelou akcí nám pomohl Erker Karel a hl Erker Karel a hl Erker Karel a hl Erker Karel a samotného samotného samotného samotného šrotování se šrotování se šrotování se šrotování se 

zúčastnil zúčastnil zúčastnil zúčastnil ještě Luboš Čuda, Láďa Šulc a Josef Lepej. Počasí nám přálo a někteří se při ještě Luboš Čuda, Láďa Šulc a Josef Lepej. Počasí nám přálo a někteří se při ještě Luboš Čuda, Láďa Šulc a Josef Lepej. Počasí nám přálo a někteří se při ještě Luboš Čuda, Láďa Šulc a Josef Lepej. Počasí nám přálo a někteří se při 

této čisté a přesné práci i „ hezky „ opálili. Celou první dekádu bylo totiž poměrně této čisté a přesné práci i „ hezky „ opálili. Celou první dekádu bylo totiž poměrně této čisté a přesné práci i „ hezky „ opálili. Celou první dekádu bylo totiž poměrně této čisté a přesné práci i „ hezky „ opálili. Celou první dekádu bylo totiž poměrně 

chladno a celá obilní zrna rybám zřejmě jak chladno a celá obilní zrna rybám zřejmě jak chladno a celá obilní zrna rybám zřejmě jak chladno a celá obilní zrna rybám zřejmě jak se říká nejela. Jak se později ukázalo i tato se říká nejela. Jak se později ukázalo i tato se říká nejela. Jak se později ukázalo i tato se říká nejela. Jak se později ukázalo i tato 

akce měla svůj význam a sešrotované obilí začaly ryby brát okamžitě.akce měla svůj význam a sešrotované obilí začaly ryby brát okamžitě.akce měla svůj význam a sešrotované obilí začaly ryby brát okamžitě.akce měla svůj význam a sešrotované obilí začaly ryby brát okamžitě.    
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   19.  19.  19.  19.    6666.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– brigáda v Odřepsích brigáda v Odřepsích brigáda v Odřepsích brigáda v Odřepsích                                        

    

  První letošní brigáda   První letošní brigáda   První letošní brigáda   První letošní brigáda proběhla i proběhla i proběhla i proběhla i     

        vvvv    Odřepsích .Odřepsích .Odřepsích .Odřepsích .    Sekání trávy a její následný Sekání trávy a její následný Sekání trávy a její následný Sekání trávy a její následný     

        úklid, úklid, úklid, úklid, patřípatřípatřípatří    kkkk    hlavním hlavním hlavním hlavním činnostem při činnostem při činnostem při činnostem při     

        brigádě.brigádě.brigádě.brigádě.    Tentokrát se zúčastnilo 11 členů Tentokrát se zúčastnilo 11 členů Tentokrát se zúčastnilo 11 členů Tentokrát se zúčastnilo 11 členů     

        zzzz    20202020    pozvaných.pozvaných.pozvaných.pozvaných.    

    

    

 Poděkování patří panu Nedomovi  Poděkování patří panu Nedomovi  Poděkování patří panu Nedomovi  Poděkování patří panu Nedomovi     

 z z z z    Opolan , který  veškerou trávu odvezl  Opolan , který  veškerou trávu odvezl  Opolan , který  veškerou trávu odvezl  Opolan , který  veškerou trávu odvezl      

 do zavážky  vlastním traktorem. do zavážky  vlastním traktorem. do zavážky  vlastním traktorem. do zavážky  vlastním traktorem.    

    

   19.  19.  19.  19.    6666.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– závody kroužku na Cidlině závody kroužku na Cidlině závody kroužku na Cidlině závody kroužku na Cidlině    

    

                                            

    Těchto závodů se zúčastnili i děti z    Těchto závodů se zúčastnili i děti z    Těchto závodů se zúčastnili i děti z    Těchto závodů se zúčastnili i děti z    rybářského kroužku zrybářského kroužku zrybářského kroužku zrybářského kroužku z    Velkého Oseka. Myslíme Velkého Oseka. Myslíme Velkého Oseka. Myslíme Velkého Oseka. Myslíme     

                si,si,si,si, že tato akce měla u dětí opět úspěch a splnila to, co se od ní čekalo. Poděkování  že tato akce měla u dětí opět úspěch a splnila to, co se od ní čekalo. Poděkování  že tato akce měla u dětí opět úspěch a splnila to, co se od ní čekalo. Poděkování  že tato akce měla u dětí opět úspěch a splnila to, co se od ní čekalo. Poděkování     

    patří Vendovi Svobodovi z    patří Vendovi Svobodovi z    patří Vendovi Svobodovi z    patří Vendovi Svobodovi z    Opolan za celou přípravu a zajištění průOpolan za celou přípravu a zajištění průOpolan za celou přípravu a zajištění průOpolan za celou přípravu a zajištění průběhu závodů. běhu závodů. běhu závodů. běhu závodů.     

    Ceny a občerstvení     Ceny a občerstvení     Ceny a občerstvení     Ceny a občerstvení propropropro t t t tuuuuto akci, bylto akci, bylto akci, bylto akci, byloooo finan finan finan financovánocovánocovánocováno    z z z z prostředků, které poskytprostředků, které poskytprostředků, které poskytprostředků, které poskytlolololo        

                ObecObecObecObecní zastupitelstvo ní zastupitelstvo ní zastupitelstvo ní zastupitelstvo  Libice n Libice n Libice n Libice nad Cidlinou na podporu práce sad Cidlinou na podporu práce sad Cidlinou na podporu práce sad Cidlinou na podporu práce s    mládeží.mládeží.mládeží.mládeží.    
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     21. 6.  2010     21. 6.  2010     21. 6.  2010     21. 6.  2010 ––––  Kontrolní odlov Nové Mlýny + Odřepsy          Kontrolní odlov Nové Mlýny + Odřepsy          Kontrolní odlov Nové Mlýny + Odřepsy          Kontrolní odlov Nové Mlýny + Odřepsy            

    

    

            Kontrolní odlovy nám letos ukázaly, že zdravotní stav ryb vKontrolní odlovy nám letos ukázaly, že zdravotní stav ryb vKontrolní odlovy nám letos ukázaly, že zdravotní stav ryb vKontrolní odlovy nám letos ukázaly, že zdravotní stav ryb v    našich rybnících je našich rybnících je našich rybnících je našich rybnících je 

zatím vzatím vzatím vzatím v    naprostém pořádku a není nutno naprostém pořádku a není nutno naprostém pořádku a není nutno naprostém pořádku a není nutno vyvíjet vyvíjet vyvíjet vyvíjet specielní zdravotní specielní zdravotní specielní zdravotní specielní zdravotní opatřeníopatřeníopatřeníopatření....    

           Preventivně je rybám podáváno léčivo    Preventivně je rybám podáváno léčivo    Preventivně je rybám podáváno léčivo    Preventivně je rybám podáváno léčivo i i i i vvvv    průběhu roku vprůběhu roku vprůběhu roku vprůběhu roku v    několika etapách a je několika etapách a je několika etapách a je několika etapách a je     

     také      také      také      také vidětvidětvidětvidět, že to má cenu a není třeba litovat financí , že to má cenu a není třeba litovat financí , že to má cenu a není třeba litovat financí , že to má cenu a není třeba litovat financí pro pro pro pro zajištění těchto léčiv.zajištění těchto léčiv.zajištění těchto léčiv.zajištění těchto léčiv.    

                 I co se  přírůstku I co se  přírůstku I co se  přírůstku I co se  přírůstku týče týče týče týče, mohli bychom být , mohli bychom být , mohli bychom být , mohli bychom být sssspokojeni na všech pokojeni na všech pokojeni na všech pokojeni na všech našich našich našich našich rybnících.rybnících.rybnících.rybnících.    

    

    

    

   23. 6.  2010   23. 6.  2010   23. 6.  2010   23. 6.  2010 ––––     Boudu na Steklici nám natřel Boudu na Steklici nám natřel Boudu na Steklici nám natřel Boudu na Steklici nám natřel        Radek LoubekRadek LoubekRadek LoubekRadek Loubek            
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   2  2  2  29999....    6666.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 ––––    prácepráceprácepráce        VolavkVolavkVolavkVolavkyyyy                                            

    

Na snímku je jasně viditelné zraněníNa snímku je jasně viditelné zraněníNa snímku je jasně viditelné zraněníNa snímku je jasně viditelné zranění    

způsobené našim největším rybničním způsobené našim největším rybničním způsobené našim největším rybničním způsobené našim největším rybničním 

predátorem Volavkou Popelavou.predátorem Volavkou Popelavou.predátorem Volavkou Popelavou.predátorem Volavkou Popelavou.    

    

Tohoto krásného candáta takto Tohoto krásného candáta takto Tohoto krásného candáta takto Tohoto krásného candáta takto 

zlikvidovala vzlikvidovala vzlikvidovala vzlikvidovala v    Odřepsích na chovném Odřepsích na chovném Odřepsích na chovném Odřepsích na chovném 

rybnírybnírybnírybníkukukuku „ Hliňák „. Nejen kuli tomuto  „ Hliňák „. Nejen kuli tomuto  „ Hliňák „. Nejen kuli tomuto  „ Hliňák „. Nejen kuli tomuto 

candátovi, ale hlavně plůdcandátovi, ale hlavně plůdcandátovi, ale hlavně plůdcandátovi, ale hlavně plůdku, který nám ku, který nám ku, který nám ku, který nám 

likviduje nejvíce a to po celý rok, likviduje nejvíce a to po celý rok, likviduje nejvíce a to po celý rok, likviduje nejvíce a to po celý rok, 

požádala naše MO o výjimku ze zákona a požádala naše MO o výjimku ze zákona a požádala naše MO o výjimku ze zákona a požádala naše MO o výjimku ze zákona a 

možnosti možnosti možnosti možnosti plašení a případné možnosti plašení a případné možnosti plašení a případné možnosti plašení a případné možnosti částečné početní regulace tohoto částečné početní regulace tohoto částečné početní regulace tohoto částečné početní regulace tohoto predátora predátora predátora predátora 

na našich na našich na našich na našich plůdkových plůdkových plůdkových plůdkových rybnících rybnících rybnících rybnících na MěÚ vna MěÚ vna MěÚ vna MěÚ v    Poděbradech. DoufejmePoděbradech. DoufejmePoděbradech. DoufejmePoděbradech. Doufejme, že bude naši , že bude naši , že bude naši , že bude naši 

žádosti vyhžádosti vyhžádosti vyhžádosti vyhověno a případnou regulací tohoto predátora budeme mít ztráty na ověno a případnou regulací tohoto predátora budeme mít ztráty na ověno a případnou regulací tohoto predátora budeme mít ztráty na ověno a případnou regulací tohoto predátora budeme mít ztráty na 

rybrybrybrybnícíchnícíchnícíchnících co nejmenší. co nejmenší. co nejmenší. co nejmenší.    

    

Koncem měsíce nás zase pro změnu potrápila velKoncem měsíce nás zase pro změnu potrápila velKoncem měsíce nás zase pro změnu potrápila velKoncem měsíce nás zase pro změnu potrápila velká vedra, kdy se teploty šplhalyká vedra, kdy se teploty šplhalyká vedra, kdy se teploty šplhalyká vedra, kdy se teploty šplhaly    

ke 30° C . ke 30° C . ke 30° C . ke 30° C . VVVV    tomto období nás navštívili, jako každý rok, kolegové rybáři ztomto období nás navštívili, jako každý rok, kolegové rybáři ztomto období nás navštívili, jako každý rok, kolegové rybáři ztomto období nás navštívili, jako každý rok, kolegové rybáři z    Blanska.Blanska.Blanska.Blanska.    

    

     I přes svůj vyšší věk se sem stále rádi  I přes svůj vyšší věk se sem stále rádi  I přes svůj vyšší věk se sem stále rádi  I přes svůj vyšší věk se sem stále rádi 

vracívracívracívrací, vzpomínají na mládí, vzpomínají na mládí, vzpomínají na mládí, vzpomínají na mládí a  a  a  a koneckonců koneckonců koneckonců koneckonců 

i i i i ssss    úlovky na našich revírech jsou úlovky na našich revírech jsou úlovky na našich revírech jsou úlovky na našich revírech jsou vždy vždy vždy vždy 

spokojeni.spokojeni.spokojeni.spokojeni.    

    

    

    

    

        

      
    

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 Josepej Josepej Josepej Josefefefef        

    

    

    
    

       

    

    


