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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 77775555    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

               červčervčervčerveeeennnnecececec 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                                                                                                                      
         ÚÚÚÚlovek amurlovek amurlovek amurlovek amurůůůů na Cidlině na Cidlině na Cidlině na Cidlině    1A 1A 1A 1A –––– revír 411 008 revír 411 008 revír 411 008 revír 411 008    

    

            Mezi krásné úlovky rozhodně patří Mezi krásné úlovky rozhodně patří Mezi krásné úlovky rozhodně patří Mezi krásné úlovky rozhodně patří     

   oba amuři,    oba amuři,    oba amuři,    oba amuři, uloveniuloveniuloveniuloveni na Cidlině začátkem na Cidlině začátkem na Cidlině začátkem na Cidlině začátkem    

   tohoto měsíce.   tohoto měsíce.   tohoto měsíce.   tohoto měsíce.    

                                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   6. 7.  2010   6. 7.  2010   6. 7.  2010   6. 7.  2010 –––– příprava provzdušňovacího čerpadla příprava provzdušňovacího čerpadla příprava provzdušňovacího čerpadla příprava provzdušňovacího čerpadla    

    

                VVVV    I. dekáI. dekáI. dekáI. dekádě toho měsíce nás potrápiladě toho měsíce nás potrápiladě toho měsíce nás potrápiladě toho měsíce nás potrápila    

  děsná vedra, kdy teploměr přes den  děsná vedra, kdy teploměr přes den  děsná vedra, kdy teploměr přes den  děsná vedra, kdy teploměr přes den    

  šplhal až na 35 °C a v  šplhal až na 35 °C a v  šplhal až na 35 °C a v  šplhal až na 35 °C a v    noci teploty noci teploty noci teploty noci teploty     

  nespadli pod 20 °C. Proto jsme oprášili,  nespadli pod 20 °C. Proto jsme oprášili,  nespadli pod 20 °C. Proto jsme oprášili,  nespadli pod 20 °C. Proto jsme oprášili,    

  překontrolovali, vyměnili šrouby a natřeli  překontrolovali, vyměnili šrouby a natřeli  překontrolovali, vyměnili šrouby a natřeli  překontrolovali, vyměnili šrouby a natřeli    

  naše ověřené čerpadlo, které se   naše ověřené čerpadlo, které se   naše ověřené čerpadlo, které se   naše ověřené čerpadlo, které se     

  nainstalovalo na rybník RA  nainstalovalo na rybník RA  nainstalovalo na rybník RA  nainstalovalo na rybník RAMENO a MENO a MENO a MENO a     

  časovačem   časovačem   časovačem   časovačem se se se se nastavil nastavil nastavil nastavil jeho jeho jeho jeho chod od 23,00 chod od 23,00 chod od 23,00 chod od 23,00     

        hodin do 04,00 hodin ráno.hodin do 04,00 hodin ráno.hodin do 04,00 hodin ráno.hodin do 04,00 hodin ráno.    

    

  V  V  V  V    tuto dobu tuto dobu tuto dobu tuto dobu totiž totiž totiž totiž dochází kdochází kdochází kdochází k    největšímu úbytku kyslíku ve vodě a ryby vnejvětšímu úbytku kyslíku ve vodě a ryby vnejvětšímu úbytku kyslíku ve vodě a ryby vnejvětšímu úbytku kyslíku ve vodě a ryby v    době době době době     

  takovýchto   takovýchto   takovýchto   takovýchto veder dosti trpí . Voda ve všech chovných rybnících měla teplotu  2veder dosti trpí . Voda ve všech chovných rybnících měla teplotu  2veder dosti trpí . Voda ve všech chovných rybnících měla teplotu  2veder dosti trpí . Voda ve všech chovných rybnících měla teplotu  28888 °C. °C. °C. °C.    

        

        

    



 2 

    

 10. 7.10. 7.10. 7.10. 7.  2010   2010   2010   2010 –––– slovení Steklice slovení Steklice slovení Steklice slovení Steklice    

    

    

  I přes tato vedra jsme museli již risknout slovení Steklice, jelikož tento rybníček  I přes tato vedra jsme museli již risknout slovení Steklice, jelikož tento rybníček  I přes tato vedra jsme museli již risknout slovení Steklice, jelikož tento rybníček  I přes tato vedra jsme museli již risknout slovení Steklice, jelikož tento rybníček    

nebyl schopen dále pojmout snebyl schopen dále pojmout snebyl schopen dále pojmout snebyl schopen dále pojmout s    ohledem na kohledem na kohledem na kohledem na krmení, teplotu vody a kyslíkovou rmení, teplotu vody a kyslíkovou rmení, teplotu vody a kyslíkovou rmení, teplotu vody a kyslíkovou 

náročnost takové množství Knáročnost takové množství Knáročnost takové množství Knáročnost takové množství K    r.r.r.r.    Rybníček Rybníček Rybníček Rybníček jjjjssssmmmme vypouštěle vypouštěle vypouštěle vypouštěliiii od 21,00 od 21,00 od 21,00 od 21,00 hodin za stálého hodin za stálého hodin za stálého hodin za stálého    

mírného přítoku studenější vody ze struhy.  Přípravmírného přítoku studenější vody ze struhy.  Přípravmírného přítoku studenější vody ze struhy.  Přípravmírného přítoku studenější vody ze struhy.  Přípravuuuu,,,, vypuštění a celý výlov měl vypuštění a celý výlov měl vypuštění a celý výlov měl vypuštění a celý výlov měliiii na  na  na  na 

starost hospodář MO p. Šulc Ladislav a Lepej Josef.  Vstarost hospodář MO p. Šulc Ladislav a Lepej Josef.  Vstarost hospodář MO p. Šulc Ladislav a Lepej Josef.  Vstarost hospodář MO p. Šulc Ladislav a Lepej Josef.  V    6,00 hodin bylo vše 6,00 hodin bylo vše 6,00 hodin bylo vše 6,00 hodin bylo vše 

připraveno kpřipraveno kpřipraveno kpřipraveno k    výlovu a vvýlovu a vvýlovu a vvýlovu a v    7,10 bylo sloveno. Děkujeme všem, kteří si v7,10 bylo sloveno. Děkujeme všem, kteří si v7,10 bylo sloveno. Děkujeme všem, kteří si v7,10 bylo sloveno. Děkujeme všem, kteří si v    sobotu rásobotu rásobotu rásobotu ráno no no no 

udělali čas a přišli udělali čas a přišli udělali čas a přišli udělali čas a přišli nám nám nám nám pomoci. Čuda L., Čuda Z., Loubek R., Novák Vl., Pecko M., pomoci. Čuda L., Čuda Z., Loubek R., Novák Vl., Pecko M., pomoci. Čuda L., Čuda Z., Loubek R., Novák Vl., Pecko M., pomoci. Čuda L., Čuda Z., Loubek R., Novák Vl., Pecko M., 

Šindelář M., Šulc L. ml., Veselý M. a hlavně Skořepa P. a Kaucký J. , kteří přivezli a Šindelář M., Šulc L. ml., Veselý M. a hlavně Skořepa P. a Kaucký J. , kteří přivezli a Šindelář M., Šulc L. ml., Veselý M. a hlavně Skořepa P. a Kaucký J. , kteří přivezli a Šindelář M., Šulc L. ml., Veselý M. a hlavně Skořepa P. a Kaucký J. , kteří přivezli a 

odvezli kádě a nářadíodvezli kádě a nářadíodvezli kádě a nářadíodvezli kádě a nářadí, , , , aaaalelelele    hlavně hlavně hlavně hlavně převozili převozili převozili převozili K rK rK rK r na Nové Mlýny.  na Nové Mlýny.  na Nové Mlýny.  na Nové Mlýny.  Jelikož vše proběhl Jelikož vše proběhl Jelikož vše proběhl Jelikož vše proběhlo o o o 

velice organizovaně a tím pádem rychle, nebyl i přes velice organizovaně a tím pádem rychle, nebyl i přes velice organizovaně a tím pádem rychle, nebyl i přes velice organizovaně a tím pádem rychle, nebyl i přes tato tato tato tato vedra, která nvedra, která nvedra, která nvedra, která náááás každý s každý s každý s každý 

den trápiladen trápiladen trápiladen trápila,,,, žádný úhyn. žádný úhyn. žádný úhyn. žádný úhyn.    

    

Podařilo se nám slovit cca 20Podařilo se nám slovit cca 20Podařilo se nám slovit cca 20Podařilo se nám slovit cca 20    500 ks Kr 500 ks Kr 500 ks Kr 500 ks Kr –––– ve velikosti od 4 do  ve velikosti od 4 do  ve velikosti od 4 do  ve velikosti od 4 do 7777 cm, z cm, z cm, z cm, z    čehož jsmečehož jsmečehož jsmečehož jsme    

cca 18cca 18cca 18cca 18    000 ks převezli na velký rybník Nové Mlý000 ks převezli na velký rybník Nové Mlý000 ks převezli na velký rybník Nové Mlý000 ks převezli na velký rybník Nové Mlýny a cca 2ny a cca 2ny a cca 2ny a cca 2    500 ks jsme ponechali na 500 ks jsme ponechali na 500 ks jsme ponechali na 500 ks jsme ponechali na 

Steklici.  Ještě jednou děkujeme za pomoc všem zúčastněným.Steklici.  Ještě jednou děkujeme za pomoc všem zúčastněným.Steklici.  Ještě jednou děkujeme za pomoc všem zúčastněným.Steklici.  Ještě jednou děkujeme za pomoc všem zúčastněným.    
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 18. 7.  2010 18. 7.  2010 18. 7.  2010 18. 7.  2010 –––– pročištění přítoku do Hliňáku   pročištění přítoku do Hliňáku   pročištění přítoku do Hliňáku   pročištění přítoku do Hliňáku      

            

     Při kontrol     Při kontrol     Při kontrol     Při kontroláchácháchách a krmení rybníků jsme  a krmení rybníků jsme  a krmení rybníků jsme  a krmení rybníků jsme 

zjistili, že nám již díky suchu a teplu zjistili, že nám již díky suchu a teplu zjistili, že nám již díky suchu a teplu zjistili, že nám již díky suchu a teplu 

přestává jít voda na Nové přestává jít voda na Nové přestává jít voda na Nové přestává jít voda na Nové Mlýny a již vůbec Mlýny a již vůbec Mlýny a již vůbec Mlýny a již vůbec 

nejde do Odřepes. Proto jsme narychlo nejde do Odřepes. Proto jsme narychlo nejde do Odřepes. Proto jsme narychlo nejde do Odřepes. Proto jsme narychlo 

museli vyčistit aspoň lopatami přítok ze museli vyčistit aspoň lopatami přítok ze museli vyčistit aspoň lopatami přítok ze museli vyčistit aspoň lopatami přítok ze 

struhy do Hliňáku. Této práce se vstruhy do Hliňáku. Této práce se vstruhy do Hliňáku. Této práce se vstruhy do Hliňáku. Této práce se v    neděli neděli neděli neděli 

vvvv    poledne zúčastnil Luboš Čuda, Radek poledne zúčastnil Luboš Čuda, Radek poledne zúčastnil Luboš Čuda, Radek poledne zúčastnil Luboš Čuda, Radek 

Loubek, Šulc Ladislav a Lepej Josef.Loubek, Šulc Ladislav a Lepej Josef.Loubek, Šulc Ladislav a Lepej Josef.Loubek, Šulc Ladislav a Lepej Josef.    

Podařilo se přítok částečně zajistit, ale Podařilo se přítok částečně zajistit, ale Podařilo se přítok částečně zajistit, ale Podařilo se přítok částečně zajistit, ale 

pokud nezaprší, bude spokud nezaprší, bude spokud nezaprší, bude spokud nezaprší, bude situaceituaceituaceituace s s s s    vodou velmi vodou velmi vodou velmi vodou velmi 

kritickkritickkritickkritickáááá. A . A . A . A navícnavícnavícnavíc začalo  začalo  začalo  začalo ještě ještě ještě ještě Povodí Labe Povodí Labe Povodí Labe Povodí Labe ( Kolín ) ( Kolín ) ( Kolín ) ( Kolín ) opravovat stavidlo na Lánské Struze opravovat stavidlo na Lánské Struze opravovat stavidlo na Lánské Struze opravovat stavidlo na Lánské Struze 

vvvv    Opolánkách. Dle informací, chce využít kOpolánkách. Dle informací, chce využít kOpolánkách. Dle informací, chce využít kOpolánkách. Dle informací, chce využít k    opravě právě současného nízkého stavu opravě právě současného nízkého stavu opravě právě současného nízkého stavu opravě právě současného nízkého stavu 

vody.vody.vody.vody.    

    

     26.26.26.26. 7.  2010  7.  2010  7.  2010  7.  2010 ––––    Zajištění nového krmZajištění nového krmZajištění nového krmZajištění nového krmeníeníeníení            

    

Bylo nám dovezeno krmení ke skladu kBylo nám dovezeno krmení ke skladu kBylo nám dovezeno krmení ke skladu kBylo nám dovezeno krmení ke skladu k    Ramenu a to cca 70 q obilí .  Jelikož se vRamenu a to cca 70 q obilí .  Jelikož se vRamenu a to cca 70 q obilí .  Jelikož se vRamenu a to cca 70 q obilí .  Jelikož se v    tomto tomto tomto tomto 

obilí vyskytuje filous, nechali jsme jej před skladem a krmí se přímo zobilí vyskytuje filous, nechali jsme jej před skladem a krmí se přímo zobilí vyskytuje filous, nechali jsme jej před skladem a krmí se přímo zobilí vyskytuje filous, nechali jsme jej před skladem a krmí se přímo z    této hromady.této hromady.této hromady.této hromady.    

Nejen na Ramenu, ale šrotuje se pro K1 jak na Steklici, tak hlavně na Nové MlNejen na Ramenu, ale šrotuje se pro K1 jak na Steklici, tak hlavně na Nové MlNejen na Ramenu, ale šrotuje se pro K1 jak na Steklici, tak hlavně na Nové MlNejen na Ramenu, ale šrotuje se pro K1 jak na Steklici, tak hlavně na Nové Mlýny.ýny.ýny.ýny.    

Tímto pošetříme dobré krmení na příští rok. Do konce letošní sezóny by nám toto Tímto pošetříme dobré krmení na příští rok. Do konce letošní sezóny by nám toto Tímto pošetříme dobré krmení na příští rok. Do konce letošní sezóny by nám toto Tímto pošetříme dobré krmení na příští rok. Do konce letošní sezóny by nám toto 

krmení mělo stačit na všechny chovné rybníky.krmení mělo stačit na všechny chovné rybníky.krmení mělo stačit na všechny chovné rybníky.krmení mělo stačit na všechny chovné rybníky.    

    

Koncem měsíce nás po tropických vedrech zase potrápila oblačnost. Ale díky ní, se Koncem měsíce nás po tropických vedrech zase potrápila oblačnost. Ale díky ní, se Koncem měsíce nás po tropických vedrech zase potrápila oblačnost. Ale díky ní, se Koncem měsíce nás po tropických vedrech zase potrápila oblačnost. Ale díky ní, se 

částečně vyčástečně vyčástečně vyčástečně vyřešil nedostatek vody ve struzeřešil nedostatek vody ve struzeřešil nedostatek vody ve struzeřešil nedostatek vody ve struze a tím pádem přítok do chovných rybníků. a tím pádem přítok do chovných rybníků. a tím pádem přítok do chovných rybníků. a tím pádem přítok do chovných rybníků.    

    

                        

    

    
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        

    

    

    

       

    

    


