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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 77778888    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                   říříříříjenjenjenjen 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

    

                                                                                                                     
         2222. . . . 10101010. 2010 . 2010 . 2010 . 2010 ––––    Oprava dveří na chatě po vloupáníOprava dveří na chatě po vloupáníOprava dveří na chatě po vloupáníOprava dveří na chatě po vloupání    

            

    Hned první víkend vHned první víkend vHned první víkend vHned první víkend v    tomto měsíci jsme se dali do opravy vstupních dveří u chaty natomto měsíci jsme se dali do opravy vstupních dveří u chaty natomto měsíci jsme se dali do opravy vstupních dveří u chaty natomto měsíci jsme se dali do opravy vstupních dveří u chaty na    

 Ramenu, po vloupání. Útěchou nám trochu je zajištění pachatele a předání  Ramenu, po vloupání. Útěchou nám trochu je zajištění pachatele a předání  Ramenu, po vloupání. Útěchou nám trochu je zajištění pachatele a předání  Ramenu, po vloupání. Útěchou nám trochu je zajištění pachatele a předání     

 spravedlnosti i kdy spravedlnosti i kdy spravedlnosti i kdy spravedlnosti i když ta naše je trošku jiná. Nejvíce se o tuto opravu dveří zasloužil Šulc ž ta naše je trošku jiná. Nejvíce se o tuto opravu dveří zasloužil Šulc ž ta naše je trošku jiná. Nejvíce se o tuto opravu dveří zasloužil Šulc ž ta naše je trošku jiná. Nejvíce se o tuto opravu dveří zasloužil Šulc     

 Ladislav. Ladislav. Ladislav. Ladislav.    

    

        

   8. 10. 2010   8. 10. 2010   8. 10. 2010   8. 10. 2010 –––– Příprava výlovu Zdaru Příprava výlovu Zdaru Příprava výlovu Zdaru Příprava výlovu Zdaru    
    

  Další víkend, nás čekal   Další víkend, nás čekal   Další víkend, nás čekal   Další víkend, nás čekal letošní letošní letošní letošní první výlov a to rybníku ZDAR vprvní výlov a to rybníku ZDAR vprvní výlov a to rybníku ZDAR vprvní výlov a to rybníku ZDAR v    OdřepsíchOdřepsíchOdřepsíchOdřepsích....    
    

    

  Materiál na výlov odvezl Radek Czech a přípra  Materiál na výlov odvezl Radek Czech a přípra  Materiál na výlov odvezl Radek Czech a přípra  Materiál na výlov odvezl Radek Czech a přípravu zajistil Šulc L., Skořepa S. a Lepej J.vu zajistil Šulc L., Skořepa S. a Lepej J.vu zajistil Šulc L., Skořepa S. a Lepej J.vu zajistil Šulc L., Skořepa S. a Lepej J.    
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   9. 10. 2010   9. 10. 2010   9. 10. 2010   9. 10. 2010 –––– Výlov Zdaru v Výlov Zdaru v Výlov Zdaru v Výlov Zdaru v    OdřepsíchOdřepsíchOdřepsíchOdřepsích        
    

    

        Od 4,00 hodinOd 4,00 hodinOd 4,00 hodinOd 4,00 hodinyyyy    ranní, ranní, ranní, ranní, jsme pravidelně čistili mřížku, abychom stihli rybník vypustit. jsme pravidelně čistili mřížku, abychom stihli rybník vypustit. jsme pravidelně čistili mřížku, abychom stihli rybník vypustit. jsme pravidelně čistili mřížku, abychom stihli rybník vypustit.     

        Ve kbeluVe kbeluVe kbeluVe kbelu j j j jsme při této činnosti nalovili do podběráku sme při této činnosti nalovili do podběráku sme při této činnosti nalovili do podběráku sme při této činnosti nalovili do podběráku 156 candátků kolem 2156 candátků kolem 2156 candátků kolem 2156 candátků kolem 25 cm. 5 cm. 5 cm. 5 cm.     

  Celkový  výsledek výlovku nás ale zklamal. Někdo nám od předpokládaných čísel   Celkový  výsledek výlovku nás ale zklamal. Někdo nám od předpokládaných čísel   Celkový  výsledek výlovku nás ale zklamal. Někdo nám od předpokládaných čísel   Celkový  výsledek výlovku nás ale zklamal. Někdo nám od předpokládaných čísel     

  výrazně pomohl a to zjevně ve vlastní prospěch .  výrazně pomohl a to zjevně ve vlastní prospěch .  výrazně pomohl a to zjevně ve vlastní prospěch .  výrazně pomohl a to zjevně ve vlastní prospěch .    

  Bude nutné udělat jistá opatření, aby případné pytláctví,  které je v  Bude nutné udělat jistá opatření, aby případné pytláctví,  které je v  Bude nutné udělat jistá opatření, aby případné pytláctví,  které je v  Bude nutné udělat jistá opatření, aby případné pytláctví,  které je v    této moderní době této moderní době této moderní době této moderní době     

  prakticky beztrestné, by  prakticky beztrestné, by  prakticky beztrestné, by  prakticky beztrestné, bylo těmto lumpům co nejvíce znepříjemněno.lo těmto lumpům co nejvíce znepříjemněno.lo těmto lumpům co nejvíce znepříjemněno.lo těmto lumpům co nejvíce znepříjemněno.    
    

   11. 10. 2010   11. 10. 2010   11. 10. 2010   11. 10. 2010 –––– Čištění loviště na Steklici před zazimováním K1 Čištění loviště na Steklici před zazimováním K1 Čištění loviště na Steklici před zazimováním K1 Čištění loviště na Steklici před zazimováním K1    
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  Vyčištění loviště na Steklici pro zakomorování K1 zajistil letos p. Čuda L. a Loubek R.  Vyčištění loviště na Steklici pro zakomorování K1 zajistil letos p. Čuda L. a Loubek R.  Vyčištění loviště na Steklici pro zakomorování K1 zajistil letos p. Čuda L. a Loubek R.  Vyčištění loviště na Steklici pro zakomorování K1 zajistil letos p. Čuda L. a Loubek R.    
            

   16. 10. 2010   16. 10. 2010   16. 10. 2010   16. 10. 2010 –––– Výlov Nové Mlýny Výlov Nové Mlýny Výlov Nové Mlýny Výlov Nové Mlýny    

    

            

            PoděkoPoděkoPoděkoPoděkování patří strojičům, kteří neměli vání patří strojičům, kteří neměli vání patří strojičům, kteří neměli vání patří strojičům, kteří neměli     

 přípravu na slovení rybníka jednoduchou. přípravu na slovení rybníka jednoduchou. přípravu na slovení rybníka jednoduchou. přípravu na slovení rybníka jednoduchou.    

    ( Skořepa S., ( Skořepa S., ( Skořepa S., ( Skořepa S., Loubek R., Langr V., Czech R. Loubek R., Langr V., Czech R. Loubek R., Langr V., Czech R. Loubek R., Langr V., Czech R.     

 Čuda L. a Čuda Z. )  Čuda L. a Čuda Z. )  Čuda L. a Čuda Z. )  Čuda L. a Čuda Z. ) Výlov začal sVýlov začal sVýlov začal sVýlov začal s    mírným mírným mírným mírným     

 Z Z Z Zpožděnímpožděnímpožděnímpožděním, jelikož bylo stále málo lidí., jelikož bylo stále málo lidí., jelikož bylo stále málo lidí., jelikož bylo stále málo lidí.    

 Na tento výlov nepřišlo 7 lidí, kteří jinak na  Na tento výlov nepřišlo 7 lidí, kteří jinak na  Na tento výlov nepřišlo 7 lidí, kteří jinak na  Na tento výlov nepřišlo 7 lidí, kteří jinak na     

    výlovy chodí a tak se ten zbytek pěkně výlovy chodí a tak se ten zbytek pěkně výlovy chodí a tak se ten zbytek pěkně výlovy chodí a tak se ten zbytek pěkně     

    nadřel. Zvláštní poděkování patří Standovi nadřel. Zvláštní poděkování patří Standovi nadřel. Zvláštní poděkování patří Standovi nadřel. Zvláštní poděkování patří Standovi     

    Skořepovi, který prakticky všechny ryby Skořepovi, který prakticky všechny ryby Skořepovi, který prakticky všechny ryby Skořepovi, který prakticky všechny ryby     

    zzzz    rybníka vyndal sám. Poděkování ale patří i rybníka vyndal sám. Poděkování ale patří i rybníka vyndal sám. Poděkování ale patří i rybníka vyndal sám. Poděkování ale patří i 

všem ostatním, kteří si udělali čvšem ostatním, kteří si udělali čvšem ostatním, kteří si udělali čvšem ostatním, kteří si udělali čas a přišli.as a přišli.as a přišli.as a přišli.    Velice nám opět pomohl odvoz ryb zVelice nám opět pomohl odvoz ryb zVelice nám opět pomohl odvoz ryb zVelice nám opět pomohl odvoz ryb z    výlovu, výlovu, výlovu, výlovu, 

který nám zajistili kolegové rybáři zkterý nám zajistili kolegové rybáři zkterý nám zajistili kolegové rybáři zkterý nám zajistili kolegové rybáři z    MO ČRS Nymburk, pan Šimůnek Vlastimil a Rynek MO ČRS Nymburk, pan Šimůnek Vlastimil a Rynek MO ČRS Nymburk, pan Šimůnek Vlastimil a Rynek MO ČRS Nymburk, pan Šimůnek Vlastimil a Rynek 

František. Po občerstvení, které zde  zajistil Čuda Luboš jsme se pomalu rozešli František. Po občerstvení, které zde  zajistil Čuda Luboš jsme se pomalu rozešli František. Po občerstvení, které zde  zajistil Čuda Luboš jsme se pomalu rozešli František. Po občerstvení, které zde  zajistil Čuda Luboš jsme se pomalu rozešli 

kkkk    domovům. Kádě a ostatní materiál domovům. Kádě a ostatní materiál domovům. Kádě a ostatní materiál domovům. Kádě a ostatní materiál pro výlov byl převezen na Rameno, kde byl pro výlov byl převezen na Rameno, kde byl pro výlov byl převezen na Rameno, kde byl pro výlov byl převezen na Rameno, kde byl 

poslední letošní výlov . Za převoz děkujeme panu Janu Czechovi.poslední letošní výlov . Za převoz děkujeme panu Janu Czechovi.poslední letošní výlov . Za převoz děkujeme panu Janu Czechovi.poslední letošní výlov . Za převoz děkujeme panu Janu Czechovi.    
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   23. 10. 2010   23. 10. 2010   23. 10. 2010   23. 10. 2010 –––– Výlov RAMENO Výlov RAMENO Výlov RAMENO Výlov RAMENO    

    

    

        

            

    

                Na tento letošní poslední výlov, se Na tento letošní poslední výlov, se Na tento letošní poslední výlov, se Na tento letošní poslední výlov, se     sešlo lidí dost. Přípravu opět zajistil Šulc Ladislav,sešlo lidí dost. Přípravu opět zajistil Šulc Ladislav,sešlo lidí dost. Přípravu opět zajistil Šulc Ladislav,sešlo lidí dost. Přípravu opět zajistil Šulc Ladislav,    

    Lepej    Lepej    Lepej    Lepej Josef a Skořepa Standa, který nám ještě upravit vstupní dveře do chaty. Josef a Skořepa Standa, který nám ještě upravit vstupní dveře do chaty. Josef a Skořepa Standa, který nám ještě upravit vstupní dveře do chaty. Josef a Skořepa Standa, který nám ještě upravit vstupní dveře do chaty.    

    Samotný výlov řídil hospodář MO pan Šulc Ladislav. Ryby nám opět rozvezli kolegové    Samotný výlov řídil hospodář MO pan Šulc Ladislav. Ryby nám opět rozvezli kolegové    Samotný výlov řídil hospodář MO pan Šulc Ladislav. Ryby nám opět rozvezli kolegové    Samotný výlov řídil hospodář MO pan Šulc Ladislav. Ryby nám opět rozvezli kolegové    

    z    z    z    z    MO Nymburk.MO Nymburk.MO Nymburk.MO Nymburk.    Za všech výlovů se do jezera vysadilo 930 ks K4. Ostatní počty musí Za všech výlovů se do jezera vysadilo 930 ks K4. Ostatní počty musí Za všech výlovů se do jezera vysadilo 930 ks K4. Ostatní počty musí Za všech výlovů se do jezera vysadilo 930 ks K4. Ostatní počty musí     

    nejdř    nejdř    nejdř    nejdříve zpracovat hospodář, který bude členy informovat na výroční schůzi.íve zpracovat hospodář, který bude členy informovat na výroční schůzi.íve zpracovat hospodář, který bude členy informovat na výroční schůzi.íve zpracovat hospodář, který bude členy informovat na výroční schůzi.    

    Výbor MO děkuje     Výbor MO děkuje     Výbor MO děkuje     Výbor MO děkuje zzzza pomoc při těchto podzimních výlovecha pomoc při těchto podzimních výlovecha pomoc při těchto podzimních výlovecha pomoc při těchto podzimních výlovech, hlavně lovící skupině ., hlavně lovící skupině ., hlavně lovící skupině ., hlavně lovící skupině .    
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   29. 10. 2010   29. 10. 2010   29. 10. 2010   29. 10. 2010 –––– Čištění přítoku do  Čištění přítoku do  Čištění přítoku do  Čištění přítoku do Hliňáku v OdřepsíchHliňáku v OdřepsíchHliňáku v OdřepsíchHliňáku v Odřepsích    

    

        

                    Poslední akcí vPoslední akcí vPoslední akcí vPoslední akcí v    tomto měsíci bylo tomto měsíci bylo tomto měsíci bylo tomto měsíci bylo zajištění vyčištění přítoku do komorových rybníkůzajištění vyčištění přítoku do komorových rybníkůzajištění vyčištění přítoku do komorových rybníkůzajištění vyčištění přítoku do komorových rybníků    

     V     V     V     V    Odřepsích. Toto nám zajistil pan Vaněk zOdřepsích. Toto nám zajistil pan Vaněk zOdřepsích. Toto nám zajistil pan Vaněk zOdřepsích. Toto nám zajistil pan Vaněk z    Pátku a pan Milan Šindelář, kterému Pátku a pan Milan Šindelář, kterému Pátku a pan Milan Šindelář, kterému Pátku a pan Milan Šindelář, kterému     

     děkujeme že si i přes svoji dovolenou udělal čas.     děkujeme že si i přes svoji dovolenou udělal čas.     děkujeme že si i přes svoji dovolenou udělal čas.     děkujeme že si i přes svoji dovolenou udělal čas.    

    
    

    

    

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        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

        


