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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 88887777    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                čerčerčerčervvvvenenenenecececec 20 20 20 2011111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

       

     5. 7. 2011     5. 7. 2011     5. 7. 2011     5. 7. 2011 –––– Kontrolní odlov na Nových Mlýnech a Steklici  Kontrolní odlov na Nových Mlýnech a Steklici  Kontrolní odlov na Nových Mlýnech a Steklici  Kontrolní odlov na Nových Mlýnech a Steklici     

    

    

        I na Nových Mlýnech se nám podařilo odloviI na Nových Mlýnech se nám podařilo odloviI na Nových Mlýnech se nám podařilo odloviI na Nových Mlýnech se nám podařilo odlovit pár kusů Kr, která je ale o 2 cm menšít pár kusů Kr, která je ale o 2 cm menšít pár kusů Kr, která je ale o 2 cm menšít pár kusů Kr, která je ale o 2 cm menší    

        než na Steklici, kde už někteří mají i 8 cm.než na Steklici, kde už někteří mají i 8 cm.než na Steklici, kde už někteří mají i 8 cm.než na Steklici, kde už někteří mají i 8 cm.    

                                                                                                                                                                                                                                         
   1  1  1  10000. . . . 7777. 2011 . 2011 . 2011 . 2011 ––––    Slovení Kr na Steklici Slovení Kr na Steklici Slovení Kr na Steklici Slovení Kr na Steklici     

    

    

        Kolem druhé hodiny ranní nás pořádná bouřka vyhnala ze spacáků pod topoly do Kolem druhé hodiny ranní nás pořádná bouřka vyhnala ze spacáků pod topoly do Kolem druhé hodiny ranní nás pořádná bouřka vyhnala ze spacáků pod topoly do Kolem druhé hodiny ranní nás pořádná bouřka vyhnala ze spacáků pod topoly do                 

        plechové boudy, ve které jsme prožili chvilky strachu, neplechové boudy, ve které jsme prožili chvilky strachu, neplechové boudy, ve které jsme prožili chvilky strachu, neplechové boudy, ve které jsme prožili chvilky strachu, neboť bouřka měla opravu boť bouřka měla opravu boť bouřka měla opravu boť bouřka měla opravu             

        dlouho nevídané dlouho nevídané dlouho nevídané dlouho nevídané kvality. Hromy kvality. Hromy kvality. Hromy kvality. Hromy se se se se střídali střídali střídali střídali s s s s blesky jeden za druhým a neustále pršelo.blesky jeden za druhým a neustále pršelo.blesky jeden za druhým a neustále pršelo.blesky jeden za druhým a neustále pršelo.    

        Proto výlov začal o 1,5 hodiny déle než se plánovalo. Děkujeme těm, kteří vProto výlov začal o 1,5 hodiny déle než se plánovalo. Děkujeme těm, kteří vProto výlov začal o 1,5 hodiny déle než se plánovalo. Děkujeme těm, kteří vProto výlov začal o 1,5 hodiny déle než se plánovalo. Děkujeme těm, kteří v    tomto tomto tomto tomto         
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        nevlídném počasí přišli pomoci : Loubek Radek, Langr nevlídném počasí přišli pomoci : Loubek Radek, Langr nevlídném počasí přišli pomoci : Loubek Radek, Langr nevlídném počasí přišli pomoci : Loubek Radek, Langr Vítek, Veselý Miroslav, Tomášek Vítek, Veselý Miroslav, Tomášek Vítek, Veselý Miroslav, Tomášek Vítek, Veselý Miroslav, Tomášek         

        Josef, Čuda Zděnek i Luboš, Czech Radek. Samotný výlov připravil Šulc Ladislav a Lepej Josef, Čuda Zděnek i Luboš, Czech Radek. Samotný výlov připravil Šulc Ladislav a Lepej Josef, Čuda Zděnek i Luboš, Czech Radek. Samotný výlov připravil Šulc Ladislav a Lepej Josef, Čuda Zděnek i Luboš, Czech Radek. Samotný výlov připravil Šulc Ladislav a Lepej     

        Josef. Celkem se dle odhadu slovilo cca 8Josef. Celkem se dle odhadu slovilo cca 8Josef. Celkem se dle odhadu slovilo cca 8Josef. Celkem se dle odhadu slovilo cca 8    000 ks Kr ( od 5 000 ks Kr ( od 5 000 ks Kr ( od 5 000 ks Kr ( od 5 –––– 8 cm ) a byly převezeny na  8 cm ) a byly převezeny na  8 cm ) a byly převezeny na  8 cm ) a byly převezeny na         

        velký rybník na Nové Mlýny. velký rybník na Nové Mlýny. velký rybník na Nové Mlýny. velký rybník na Nové Mlýny.     

    

   7. 7.   7. 7.   7. 7.   7. 7. 2011 2011 2011 2011 –––– Cejn z řeky Cejn z řeky Cejn z řeky Cejn z řeky    

    
    

        Že se stále dá ulovit na Cidlině pěknýŽe se stále dá ulovit na Cidlině pěknýŽe se stále dá ulovit na Cidlině pěknýŽe se stále dá ulovit na Cidlině pěkný    

  Cejn, hovoří i tento snímek.  Cejn, hovoří i tento snímek.  Cejn, hovoří i tento snímek.  Cejn, hovoří i tento snímek.    
    

  Revír  :  Cidlina 1 A   Revír  :  Cidlina 1 A   Revír  :  Cidlina 1 A   Revír  :  Cidlina 1 A –––– 411 008 411 008 411 008 411 008    

  Délka :       55 cm  Délka :       55 cm  Délka :       55 cm  Délka :       55 cm    

  Váha  :       2,1 kg   Váha  :       2,1 kg   Váha  :       2,1 kg   Váha  :       2,1 kg     

  Datum :     7. 7. 2011  Datum :     7. 7. 2011  Datum :     7. 7. 2011  Datum :     7. 7. 2011    

  Lovec  :      Lepej Josef  Lovec  :      Lepej Josef  Lovec  :      Lepej Josef  Lovec  :      Lepej Josef    

  Nástraha :  kukuřice  Nástraha :  kukuřice  Nástraha :  kukuřice  Nástraha :  kukuřice    
                                        

                            

    

 14. 7. 2011 14. 7. 2011 14. 7. 2011 14. 7. 2011 –––– Oprava jezu na Cidlině v Oprava jezu na Cidlině v Oprava jezu na Cidlině v Oprava jezu na Cidlině v    Libici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad Cidlinou    

    

    

    Práce na opravě jezu stále pokračují.Práce na opravě jezu stále pokračují.Práce na opravě jezu stále pokračují.Práce na opravě jezu stále pokračují.    

 Dle předběžných informací měla být  Dle předběžných informací měla být  Dle předběžných informací měla být  Dle předběžných informací měla být     

 oprava ukončena do 1 měsíce . oprava ukončena do 1 měsíce . oprava ukončena do 1 měsíce . oprava ukončena do 1 měsíce .    

 Zřejmě je tato  práce náročnější a je  Zřejmě je tato  práce náročnější a je  Zřejmě je tato  práce náročnější a je  Zřejmě je tato  práce náročnější a je     

 třeba více času a prostředků, aby třeba více času a prostředků, aby třeba více času a prostředků, aby třeba více času a prostředků, aby povodí  povodí  povodí  povodí     

 LABE odevzdalo dobrou a poctivou  LABE odevzdalo dobrou a poctivou  LABE odevzdalo dobrou a poctivou  LABE odevzdalo dobrou a poctivou     

 práci. práci. práci. práci.    

    

 Nebo že by to bylo v Nebo že by to bylo v Nebo že by to bylo v Nebo že by to bylo v    něčem jiném něčem jiném něčem jiném něčem jiném     ????????????    

        

                        

         11111111. 7. . 7. . 7. . 7. 2011 2011 2011 2011 ----    Čištění odtokové struhy po rybníkem na Nových MlýnechČištění odtokové struhy po rybníkem na Nových MlýnechČištění odtokové struhy po rybníkem na Nových MlýnechČištění odtokové struhy po rybníkem na Nových Mlýnech    

    

    Na vyčištění tohoto příkopu jsme si najali firmu Vlastimila Nováka se sídlem v       Na vyčištění tohoto příkopu jsme si najali firmu Vlastimila Nováka se sídlem v       Na vyčištění tohoto příkopu jsme si najali firmu Vlastimila Nováka se sídlem v       Na vyčištění tohoto příkopu jsme si najali firmu Vlastimila Nováka se sídlem v       

  Poděbradech. Tento příkop se čistil naposledy před 8 lety a poslední 2 sezóny nám   Poděbradech. Tento příkop se čistil naposledy před 8 lety a poslední 2 sezóny nám   Poděbradech. Tento příkop se čistil naposledy před 8 lety a poslední 2 sezóny nám   Poděbradech. Tento příkop se čistil naposledy před 8 lety a poslední 2 sezóny nám     

  dělalo velké problémy vypustit vodu při výlovu rybníka Nové Mlýny tak, abychom mohli   dělalo velké problémy vypustit vodu při výlovu rybníka Nové Mlýny tak, abychom mohli   dělalo velké problémy vypustit vodu při výlovu rybníka Nové Mlýny tak, abychom mohli   dělalo velké problémy vypustit vodu při výlovu rybníka Nové Mlýny tak, abychom mohli     

  včas začít lovit.  Celá akce nás stála 6  včas začít lovit.  Celá akce nás stála 6  včas začít lovit.  Celá akce nás stála 6  včas začít lovit.  Celá akce nás stála 6    652,652,652,652,---- Kč včetně 20 % DPH. Kč včetně 20 % DPH. Kč včetně 20 % DPH. Kč včetně 20 % DPH.    
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         28282828. . . . 7. 7. 7. 7. 2011 2011 2011 2011 ----    Kontrolní odlovy na chovných rybnícíchKontrolní odlovy na chovných rybnícíchKontrolní odlovy na chovných rybnícíchKontrolní odlovy na chovných rybnících    

    

        Při kontrolních odlovech na všech Při kontrolních odlovech na všech Při kontrolních odlovech na všech Při kontrolních odlovech na všech 

našich chovných rybnících, jsme našich chovných rybnících, jsme našich chovných rybnících, jsme našich chovných rybnících, jsme 

nezjistili žádné vážné zdravotní nezjistili žádné vážné zdravotní nezjistili žádné vážné zdravotní nezjistili žádné vážné zdravotní 

problémy na obsádce. I přírůstky problémy na obsádce. I přírůstky problémy na obsádce. I přírůstky problémy na obsádce. I přírůstky 

vvvv    tomto období spadají do běžného tomto období spadají do běžného tomto období spadají do běžného tomto období spadají do běžného 

průměru.průměru.průměru.průměru.    

Zatím nejlepší K2 se jeví naZatím nejlepší K2 se jeví naZatím nejlepší K2 se jeví naZatím nejlepší K2 se jeví na rybníce rybníce rybníce rybníce    

Nové Mlýny, nejslabší na Zdaru Nové Mlýny, nejslabší na Zdaru Nové Mlýny, nejslabší na Zdaru Nové Mlýny, nejslabší na Zdaru 

vvvv    Odřepsích. Uvidíme o výlovech, zdali Odřepsích. Uvidíme o výlovech, zdali Odřepsích. Uvidíme o výlovech, zdali Odřepsích. Uvidíme o výlovech, zdali 

se se se se kvalita a velikost ryb ještě srovná.kvalita a velikost ryb ještě srovná.kvalita a velikost ryb ještě srovná.kvalita a velikost ryb ještě srovná.    

Odlov prováděl hospodář MO p. Šulc L.Odlov prováděl hospodář MO p. Šulc L.Odlov prováděl hospodář MO p. Šulc L.Odlov prováděl hospodář MO p. Šulc L.    

    

    
    

    

    

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     

 předsed předsed předsed předseda MO a MO a MO a MO ---- Lepej Josef  Lepej Josef  Lepej Josef  Lepej Josef     

    
            

    

    


