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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 88884444    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     
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         3333. . . . 4444. 201. 201. 201. 2011111    ––––    Kontrolní odlov „ STEKLICE „Kontrolní odlov „ STEKLICE „Kontrolní odlov „ STEKLICE „Kontrolní odlov „ STEKLICE „    

                

        TTTTýden před předpokládaným slovením komorového rybníka Steklice, jsme udělaliýden před předpokládaným slovením komorového rybníka Steklice, jsme udělaliýden před předpokládaným slovením komorového rybníka Steklice, jsme udělaliýden před předpokládaným slovením komorového rybníka Steklice, jsme udělali    

  kontrolní odlov, abychom zjistili  kontrolní odlov, abychom zjistili  kontrolní odlov, abychom zjistili  kontrolní odlov, abychom zjistili    stav K1 po letošní zimě. Plůdek začal již před týdnemstav K1 po letošní zimě. Plůdek začal již před týdnemstav K1 po letošní zimě. Plůdek začal již před týdnemstav K1 po letošní zimě. Plůdek začal již před týdnem    

  intenzivně přijímat potravu. Po několika pokusech jsme došli k  intenzivně přijímat potravu. Po několika pokusech jsme došli k  intenzivně přijímat potravu. Po několika pokusech jsme došli k  intenzivně přijímat potravu. Po několika pokusech jsme došli k    závěru, že zdravotnízávěru, že zdravotnízávěru, že zdravotnízávěru, že zdravotní    

  st  st  st  stav je poměrně dobrý. Otázkou bylo, kolik jich letošní zimu přežilo. Na podzim jsmeav je poměrně dobrý. Otázkou bylo, kolik jich letošní zimu přežilo. Na podzim jsmeav je poměrně dobrý. Otázkou bylo, kolik jich letošní zimu přežilo. Na podzim jsmeav je poměrně dobrý. Otázkou bylo, kolik jich letošní zimu přežilo. Na podzim jsme    

  si jich zde zakomorovali cca 30  si jich zde zakomorovali cca 30  si jich zde zakomorovali cca 30  si jich zde zakomorovali cca 30    000 ks .000 ks .000 ks .000 ks .    
    

   6  6  6  6. . . . 4444. 2011 . 2011 . 2011 . 2011 ––––    Vysazení lína do revírůVysazení lína do revírůVysazení lína do revírůVysazení lína do revírů    
    

            

 Na základě již loňské objednávky nám byl dovezen tržní lín ( L3  Na základě již loňské objednávky nám byl dovezen tržní lín ( L3  Na základě již loňské objednávky nám byl dovezen tržní lín ( L3  Na základě již loňské objednávky nám byl dovezen tržní lín ( L3 –––– L4 ) ve váze 250  L4 ) ve váze 250  L4 ) ve váze 250  L4 ) ve váze 250 kg.kg.kg.kg.    

 Při průměrné váze 25 dkg/ ks = 1 Při průměrné váze 25 dkg/ ks = 1 Při průměrné váze 25 dkg/ ks = 1 Při průměrné váze 25 dkg/ ks = 1    000 ks krásných línů. Z000 ks krásných línů. Z000 ks krásných línů. Z000 ks krásných línů. Z    toho jich bylo 250 ks vysazenotoho jich bylo 250 ks vysazenotoho jich bylo 250 ks vysazenotoho jich bylo 250 ks vysazeno    

 na náplavku do Opolan a 250 ks do Odřepes do Lánské struhy. Rozvoz zajistili : na náplavku do Opolan a 250 ks do Odřepes do Lánské struhy. Rozvoz zajistili : na náplavku do Opolan a 250 ks do Odřepes do Lánské struhy. Rozvoz zajistili : na náplavku do Opolan a 250 ks do Odřepes do Lánské struhy. Rozvoz zajistili :    

 Hospodář MO p. Šulc, zástupce hospodáře Czech Radek a předseda MO p. Lepej Josef. Hospodář MO p. Šulc, zástupce hospodáře Czech Radek a předseda MO p. Lepej Josef. Hospodář MO p. Šulc, zástupce hospodáře Czech Radek a předseda MO p. Lepej Josef. Hospodář MO p. Šulc, zástupce hospodáře Czech Radek a předseda MO p. Lepej Josef.    
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   9  9  9  9. . . . 4444. 2011 . 2011 . 2011 . 2011 –––– Výlov  Výlov  Výlov  Výlov komory STEKLICEkomory STEKLICEkomory STEKLICEkomory STEKLICE    

    

    

           Výlov začal díky přípravě a včasnému   Výlov začal díky přípravě a včasnému   Výlov začal díky přípravě a včasnému   Výlov začal díky přípravě a včasnému    

   vypouštění již v   vypouštění již v   vypouštění již v   vypouštění již v    7,00 hodin. Poděkování7,00 hodin. Poděkování7,00 hodin. Poděkování7,00 hodin. Poděkování    

   zaslouží p. Šulc, který tento rybník připravil   zaslouží p. Šulc, který tento rybník připravil   zaslouží p. Šulc, který tento rybník připravil   zaslouží p. Šulc, který tento rybník připravil    

   k   k   k   k    výlovu. Za hodinu bylo vše vvýlovu. Za hodinu bylo vše vvýlovu. Za hodinu bylo vše vvýlovu. Za hodinu bylo vše v    kádích. Po kádích. Po kádích. Po kádích. Po     

   přebírce    přebírce    přebírce    přebírce a odvozu a odvozu a odvozu a odvozu K1 do našichK1 do našichK1 do našichK1 do našich rybníků,  rybníků,  rybníků,  rybníků,     

            jsme jich ještě 15jsme jich ještě 15jsme jich ještě 15jsme jich ještě 15    300 ks prodali do MO 300 ks prodali do MO 300 ks prodali do MO 300 ks prodali do MO     

   Poděbrady, MO Sloveč, MO Český Šternberk    Poděbrady, MO Sloveč, MO Český Šternberk    Poděbrady, MO Sloveč, MO Český Šternberk    Poděbrady, MO Sloveč, MO Český Šternberk     

   a MO Žehuň. Tržba za K1 by měla bohatě      a MO Žehuň. Tržba za K1 by měla bohatě      a MO Žehuň. Tržba za K1 by měla bohatě      a MO Žehuň. Tržba za K1 by měla bohatě       

   pokrýt fakturu za lína, která je 13   pokrýt fakturu za lína, která je 13   pokrýt fakturu za lína, která je 13   pokrýt fakturu za lína, která je 13    750,750,750,750,---- Kč. Kč. Kč. Kč.    

    

   Poděkování patří p. Kauckému Jardovi, který dovezl veškerý   Poděkování patří p. Kauckému Jardovi, který dovezl veškerý   Poděkování patří p. Kauckému Jardovi, který dovezl veškerý   Poděkování patří p. Kauckému Jardovi, který dovezl veškerý materiál na výlov, rozvezl materiál na výlov, rozvezl materiál na výlov, rozvezl materiál na výlov, rozvezl    

   K1 po všech rybnících a opět vše odvezl    K1 po všech rybnících a opět vše odvezl    K1 po všech rybnících a opět vše odvezl    K1 po všech rybnících a opět vše odvezl a uklidil a uklidil a uklidil a uklidil do klubovny MO.do klubovny MO.do klubovny MO.do klubovny MO.    

   Výlovu se dále zúčastnili : Czech Radek, Loubek Radek, Čuda Luboš, Čuda Zděnek   Výlovu se dále zúčastnili : Czech Radek, Loubek Radek, Čuda Luboš, Čuda Zděnek   Výlovu se dále zúčastnili : Czech Radek, Loubek Radek, Čuda Luboš, Čuda Zděnek   Výlovu se dále zúčastnili : Czech Radek, Loubek Radek, Čuda Luboš, Čuda Zděnek    

   Erker K., Kný   Erker K., Kný   Erker K., Kný   Erker K., Knýř Josef, Zlatohlávek Jiří, Velek Tomáš, Langr Vítek, Samek Jiří, Souček Petr,ř Josef, Zlatohlávek Jiří, Velek Tomáš, Langr Vítek, Samek Jiří, Souček Petr,ř Josef, Zlatohlávek Jiří, Velek Tomáš, Langr Vítek, Samek Jiří, Souček Petr,ř Josef, Zlatohlávek Jiří, Velek Tomáš, Langr Vítek, Samek Jiří, Souček Petr,    

   Skořepa Standa, Tomášek Josef, Veselý Mirosl   Skořepa Standa, Tomášek Josef, Veselý Mirosl   Skořepa Standa, Tomášek Josef, Veselý Mirosl   Skořepa Standa, Tomášek Josef, Veselý Miroslav, Lepej Josef, Pecko M., a Šulc Ladislavav, Lepej Josef, Pecko M., a Šulc Ladislavav, Lepej Josef, Pecko M., a Šulc Ladislavav, Lepej Josef, Pecko M., a Šulc Ladislav    
    

 16161616. . . . 4444. 2011 . 2011 . 2011 . 2011 ––––    Výroční členská schůze vVýroční členská schůze vVýroční členská schůze vVýroční členská schůze v    sále KD Libice n.C. sále KD Libice n.C. sále KD Libice n.C. sále KD Libice n.C.     
    

        Na výroční schůzi bylo pNa výroční schůzi bylo pNa výroční schůzi bylo pNa výroční schůzi bylo pozváno všech 160 členů. Omluvilo se 33 členů a ozváno všech 160 členů. Omluvilo se 33 členů a ozváno všech 160 členů. Omluvilo se 33 členů a ozváno všech 160 členů. Omluvilo se 33 členů a     

 neomluvených bylo 43 členů. To jasně vypovídá, kolik je skutečných členů se zájmem  neomluvených bylo 43 členů. To jasně vypovídá, kolik je skutečných členů se zájmem  neomluvených bylo 43 členů. To jasně vypovídá, kolik je skutečných členů se zájmem  neomluvených bylo 43 členů. To jasně vypovídá, kolik je skutečných členů se zájmem     

 o  tento sport. Ze schůze je pořízen zápis i odsouhlasené usnesení 100 % hlasů všech  o  tento sport. Ze schůze je pořízen zápis i odsouhlasené usnesení 100 % hlasů všech  o  tento sport. Ze schůze je pořízen zápis i odsouhlasené usnesení 100 % hlasů všech  o  tento sport. Ze schůze je pořízen zápis i odsouhlasené usnesení 100 % hlasů všech     

 přítomných. Vše je založeno i s přítomných. Vše je založeno i s přítomných. Vše je založeno i s přítomných. Vše je založeno i s    preprepreprezenční listinou vzenční listinou vzenční listinou vzenční listinou v    klubovně MO. Vklubovně MO. Vklubovně MO. Vklubovně MO. V    diskusi se opětdiskusi se opětdiskusi se opětdiskusi se opět    

 ukázalo, že určitá skupina chytačů ryb, má zájem pouze o to, aby mohli za každou  ukázalo, že určitá skupina chytačů ryb, má zájem pouze o to, aby mohli za každou  ukázalo, že určitá skupina chytačů ryb, má zájem pouze o to, aby mohli za každou  ukázalo, že určitá skupina chytačů ryb, má zájem pouze o to, aby mohli za každou     

 cenu lovit všude a všechno, jen aby uspokojili svoje gurmánské vášně. Pro výbor, ale cenu lovit všude a všechno, jen aby uspokojili svoje gurmánské vášně. Pro výbor, ale cenu lovit všude a všechno, jen aby uspokojili svoje gurmánské vášně. Pro výbor, ale cenu lovit všude a všechno, jen aby uspokojili svoje gurmánské vášně. Pro výbor, ale    

 naštěstí i pro většinu přítomných naštěstí i pro většinu přítomných naštěstí i pro většinu přítomných naštěstí i pro většinu přítomných čle čle čle členůnůnůnů, je , je , je , je nenenenerybářskrybářskrybářskrybářskýýýý    a a a a neetickneetickneetickneetický požadavek několika ý požadavek několika ý požadavek několika ý požadavek několika     

 těchto členů, povolit lovení ryb v době tření , když vytahují z těchto členů, povolit lovení ryb v době tření , když vytahují z těchto členů, povolit lovení ryb v době tření , když vytahují z těchto členů, povolit lovení ryb v době tření , když vytahují z    Labe až kLabe až kLabe až kLabe až k    jezu za touto jezu za touto jezu za touto jezu za touto     

 přirozenou potřebou.  přirozenou potřebou.  přirozenou potřebou.  přirozenou potřebou.     
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 25. 4. 2011 25. 4. 2011 25. 4. 2011 25. 4. 2011 –––– obnovení označení úseku konce celoročního rybolovu na 411 obnovení označení úseku konce celoročního rybolovu na 411 obnovení označení úseku konce celoročního rybolovu na 411 obnovení označení úseku konce celoročního rybolovu na 411    008008008008    

            

                        

   Na    Na    Na    Na Velikonoce jsme se rozhodli opět označitVelikonoce jsme se rozhodli opět označitVelikonoce jsme se rozhodli opět označitVelikonoce jsme se rozhodli opět označit hranici konce celoročního rybolovu na hranici konce celoročního rybolovu na hranici konce celoročního rybolovu na hranici konce celoročního rybolovu na    

   spodním úseku řeky Cidliny. ( revír 411   spodním úseku řeky Cidliny. ( revír 411   spodním úseku řeky Cidliny. ( revír 411   spodním úseku řeky Cidliny. ( revír 411    008 ). 008 ). 008 ). 008 ). Označením revíru byl pověřen hospodář Označením revíru byl pověřen hospodář Označením revíru byl pověřen hospodář Označením revíru byl pověřen hospodář     

   MO pan Šulc Ladislav a předseda MO pan Lepej Josef .    MO pan Šulc Ladislav a předseda MO pan Lepej Josef .    MO pan Šulc Ladislav a předseda MO pan Lepej Josef .    MO pan Šulc Ladislav a předseda MO pan Lepej Josef . Odpolední počasí bylo příznivé Odpolední počasí bylo příznivé Odpolední počasí bylo příznivé Odpolední počasí bylo příznivé     

            a a a a tak tak tak tak někteří využili odpoledne velikonoc kněkteří využili odpoledne velikonoc kněkteří využili odpoledne velikonoc kněkteří využili odpoledne velikonoc k    návštěvě právě tohoto revíru. Posezení u návštěvě právě tohoto revíru. Posezení u návštěvě právě tohoto revíru. Posezení u návštěvě právě tohoto revíru. Posezení u     

            vodyvodyvodyvody        vydalo také svoji odměnu vvydalo také svoji odměnu vvydalo také svoji odměnu vvydalo také svoji odměnu v    podobě podobě podobě podobě krásných cejnů a plotic, které byly šetrně krásných cejnů a plotic, které byly šetrně krásných cejnů a plotic, které byly šetrně krásných cejnů a plotic, které byly šetrně     

    vráceny zpět do revíru. Jeden z    vráceny zpět do revíru. Jeden z    vráceny zpět do revíru. Jeden z    vráceny zpět do revíru. Jeden z    těchto cejnů je na fotografii.těchto cejnů je na fotografii.těchto cejnů je na fotografii.těchto cejnů je na fotografii.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                    

    

    

    

pro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS v    Libici nad Cidlinou Libici nad Cidlinou Libici nad Cidlinou Libici nad Cidlinou     

zpracovává  dle časových možností zpracovává  dle časových možností zpracovává  dle časových možností zpracovává  dle časových možností     

 předseda MO  předseda MO  předseda MO  předseda MO ---- Lepej Josef  Lepej Josef  Lepej Josef  Lepej Josef     
            

     

    


