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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 88889999    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                   zářízářízářízáří 20 20 20 2011111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

       

         10101010.... 9 9 9 9. 2011 . 2011 . 2011 . 2011 ––––    Brigáda kolem JEZERABrigáda kolem JEZERABrigáda kolem JEZERABrigáda kolem JEZERA    
                                    Letos 2 brigáda na jezeru vLetos 2 brigáda na jezeru vLetos 2 brigáda na jezeru vLetos 2 brigáda na jezeru v    lukách proběhla za poměrně dobré účastlukách proběhla za poměrně dobré účastlukách proběhla za poměrně dobré účastlukách proběhla za poměrně dobré účasti členů. Vedoucí akce pani členů. Vedoucí akce pani členů. Vedoucí akce pani členů. Vedoucí akce pan    

           Šafránek rozdělil práci na sekání trávy, její úklid a sběr odpadků kolem jezera nejen po rybářích,           Šafránek rozdělil práci na sekání trávy, její úklid a sběr odpadků kolem jezera nejen po rybářích,           Šafránek rozdělil práci na sekání trávy, její úklid a sběr odpadků kolem jezera nejen po rybářích,           Šafránek rozdělil práci na sekání trávy, její úklid a sběr odpadků kolem jezera nejen po rybářích,    

           ale hlavně po koupajících           ale hlavně po koupajících           ale hlavně po koupajících           ale hlavně po koupajících, kteří využívali jezero pro koupání během srpnových veder., kteří využívali jezero pro koupání během srpnových veder., kteří využívali jezero pro koupání během srpnových veder., kteří využívali jezero pro koupání během srpnových veder. Za úklidovou  Za úklidovou  Za úklidovou  Za úklidovou     

                                            činnost včinnost včinnost včinnost v    této ltéto ltéto ltéto lokalitě je třeba jen poděkovat, okalitě je třeba jen poděkovat, okalitě je třeba jen poděkovat, okalitě je třeba jen poděkovat, jelikož spousta „ lidí“ si jí plete sjelikož spousta „ lidí“ si jí plete sjelikož spousta „ lidí“ si jí plete sjelikož spousta „ lidí“ si jí plete s    místem pro místem pro místem pro místem pro     

                                            odpadky . Díky této akci se břehy zase na chvíli změnili na přírodní. „ Lidem je odpadky . Díky této akci se břehy zase na chvíli změnili na přírodní. „ Lidem je odpadky . Díky této akci se břehy zase na chvíli změnili na přírodní. „ Lidem je odpadky . Díky této akci se břehy zase na chvíli změnili na přírodní. „ Lidem je zde zde zde zde asi úplně jedno, asi úplně jedno, asi úplně jedno, asi úplně jedno,     

                                            jestli se opaljestli se opaljestli se opaljestli se opalují mezi pet lahveují mezi pet lahveují mezi pet lahveují mezi pet lahvemi a obaly od mi a obaly od mi a obaly od mi a obaly od různých různých různých různých papapapamlskmlskmlskmlsků. Myslíme si, že na své vlastní ů. Myslíme si, že na své vlastní ů. Myslíme si, že na své vlastní ů. Myslíme si, že na své vlastní     

           zahradě by to rozhodně nestrpěli           zahradě by to rozhodně nestrpěli           zahradě by to rozhodně nestrpěli           zahradě by to rozhodně nestrpěli....    
    

   11. 9. 2011   11. 9. 2011   11. 9. 2011   11. 9. 2011 –––– Úklid skladu na krmení v Odřepsích Úklid skladu na krmení v Odřepsích Úklid skladu na krmení v Odřepsích Úklid skladu na krmení v Odřepsích    

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                

    

Krmení nám vKrmení nám vKrmení nám vKrmení nám v    OOOOdřepsích již prakticky došlo dřepsích již prakticky došlo dřepsích již prakticky došlo dřepsích již prakticky došlo a a a a                         

tak  tak  tak  tak  jsme využili úklidu boudy před dovezenímjsme využili úklidu boudy před dovezenímjsme využili úklidu boudy před dovezenímjsme využili úklidu boudy před dovezením dalšího  dalšího  dalšího  dalšího 

krmení. Díky myšímkrmení. Díky myšímkrmení. Díky myšímkrmení. Díky myším,,,, které ce které ce které ce které celou lou lou lou boudu boudu boudu boudu podhrabaly a podhrabaly a podhrabaly a podhrabaly a 

vlhkosti vlhkosti vlhkosti vlhkosti od rybníka, od rybníka, od rybníka, od rybníka, jsme jsme jsme jsme vvvvyvezli yvezli yvezli yvezli jednu jednu jednu jednu teru jižteru jižteru jižteru již    

zkaženéhozkaženéhozkaženéhozkaženého, nepoužitelného, nepoužitelného, nepoužitelného, nepoužitelného    krmení do zavážky.krmení do zavážky.krmení do zavážky.krmení do zavážky.    

    

Tuto čistou a přesnTuto čistou a přesnTuto čistou a přesnTuto čistou a přesnou práci zajistilou práci zajistilou práci zajistilou práci zajistili vi vi vi v    OdřepsíchOdřepsíchOdřepsíchOdřepsích    

pan Lepej Josef a pan Šulc Ladislavpan Lepej Josef a pan Šulc Ladislavpan Lepej Josef a pan Šulc Ladislavpan Lepej Josef a pan Šulc Ladislav .                                                                                 
                              
 
               

                                                                                                                                                               
         11114444.... 9 9 9 9. 2011. 2011. 2011. 2011    ––––    Dovoz krmení Dovoz krmení Dovoz krmení Dovoz krmení  v v v v    pytlích pytlích pytlích pytlích do Odřepesdo Odřepesdo Odřepesdo Odřepes    

                                        

    
        Na  Na  Na  Na  dokrmení ryb vdokrmení ryb vdokrmení ryb vdokrmení ryb v    tomto roce jsme si museli tomto roce jsme si museli tomto roce jsme si museli tomto roce jsme si museli     

ještě dovést ještě dovést ještě dovést ještě dovést několik pytlů krmení. To jsme naložiněkolik pytlů krmení. To jsme naložiněkolik pytlů krmení. To jsme naložiněkolik pytlů krmení. To jsme naložilililili    

vvvv    našem centránašem centránašem centránašem centrálním skladu a terou převezli,lním skladu a terou převezli,lním skladu a terou převezli,lním skladu a terou převezli,do již do již do již do již 

částečně vyčištěného skladu.částečně vyčištěného skladu.částečně vyčištěného skladu.částečně vyčištěného skladu.        Převoz Převoz Převoz Převoz krmení krmení krmení krmení zajistil zajistil zajistil zajistil 

hospodář MO pan Šulc a předseda MO pan Lepej Josef.hospodář MO pan Šulc a předseda MO pan Lepej Josef.hospodář MO pan Šulc a předseda MO pan Lepej Josef.hospodář MO pan Šulc a předseda MO pan Lepej Josef.    

    

Při kontrole a krmení rybPři kontrole a krmení rybPři kontrole a krmení rybPři kontrole a krmení ryb    jsme opět našli na břehu jsme opět našli na břehu jsme opět našli na břehu jsme opět našli na břehu 2 2 2 2 

ks ks ks ks K2 sK2 sK2 sK2 s    proraženou hlavou od Volavky.proraženou hlavou od Volavky.proraženou hlavou od Volavky.proraženou hlavou od Volavky.                                                        

    



 2 

    

    

          Hospodář pan Šulc letos asi již naposledy vykartoval krmiště na Steklici, jelikož teplota vody den          Hospodář pan Šulc letos asi již naposledy vykartoval krmiště na Steklici, jelikož teplota vody den          Hospodář pan Šulc letos asi již naposledy vykartoval krmiště na Steklici, jelikož teplota vody den          Hospodář pan Šulc letos asi již naposledy vykartoval krmiště na Steklici, jelikož teplota vody den    

          ode dne padá ….          ode dne padá ….          ode dne padá ….          ode dne padá ….                                        

                                        

   17. 9. 2011   17. 9. 2011   17. 9. 2011   17. 9. 2011 –––– Dovoz ročka AMURA ( do 10 cm ) Dovoz ročka AMURA ( do 10 cm ) Dovoz ročka AMURA ( do 10 cm ) Dovoz ročka AMURA ( do 10 cm )    

    
                                    PřPřPřPřesto, že se vesto, že se vesto, že se vesto, že se v    tento den vybíralytento den vybíralytento den vybíralytento den vybíraly brambory, brambory, brambory, brambory,    dodododojeli jsme vjeli jsme vjeli jsme vjeli jsme v    ranních hodinách pro již dříve slíbený ranních hodinách pro již dříve slíbený ranních hodinách pro již dříve slíbený ranních hodinách pro již dříve slíbený     

           tzv. roček amura. Dovezli jsme je od rybářů ze Žehuňe .            tzv. roček amura. Dovezli jsme je od rybářů ze Žehuňe .            tzv. roček amura. Dovezli jsme je od rybářů ze Žehuňe .            tzv. roček amura. Dovezli jsme je od rybářů ze Žehuňe .     

    

    Ve velikosti 8 Ve velikosti 8 Ve velikosti 8 Ve velikosti 8 –––– 10 cm jsme cca 900 ks zakomorovali a do  10 cm jsme cca 900 ks zakomorovali a do  10 cm jsme cca 900 ks zakomorovali a do  10 cm jsme cca 900 ks zakomorovali a do 

chovných rybnchovných rybnchovných rybnchovných rybníků bude vysazen na íků bude vysazen na íků bude vysazen na íků bude vysazen na     jaře 2012.jaře 2012.jaře 2012.jaře 2012.    

Doufejme, že nám jDoufejme, že nám jDoufejme, že nám jDoufejme, že nám jich přes zimu ich přes zimu ich přes zimu ich přes zimu     vydrží vvydrží vvydrží vvydrží v    komoře co komoře co komoře co komoře co 

nejvíce.nejvíce.nejvíce.nejvíce.        Tuto akci zajistil předseda MO pan Lepej Josef a Tuto akci zajistil předseda MO pan Lepej Josef a Tuto akci zajistil předseda MO pan Lepej Josef a Tuto akci zajistil předseda MO pan Lepej Josef a 

zástupce hospodáře  pan Czech Radek. Pomoc zástupce hospodáře  pan Czech Radek. Pomoc zástupce hospodáře  pan Czech Radek. Pomoc zástupce hospodáře  pan Czech Radek. Pomoc ssss    převozem a převozem a převozem a převozem a 

vysazením nám  vysazením nám  vysazením nám  vysazením nám  přijel i Radek Loubekpřijel i Radek Loubekpřijel i Radek Loubekpřijel i Radek Loubek …. …. …. ….    

        

    26. 9. 2011    26. 9. 2011    26. 9. 2011    26. 9. 2011 –––– I. rybářský kroužek pod novým vedením I. rybářský kroužek pod novým vedením I. rybářský kroužek pod novým vedením I. rybářský kroužek pod novým vedením    
    

                                VVVVedením rybářského kroužku byl výborem MO po předchozích společných jednáních pověřen náš edením rybářského kroužku byl výborem MO po předchozích společných jednáních pověřen náš edením rybářského kroužku byl výborem MO po předchozích společných jednáních pověřen náš edením rybářského kroužku byl výborem MO po předchozích společných jednáních pověřen náš     

         člen MO Ing. David Hanuš, který si svolal děti právě na tento den. První schůzky se zúčastnil i         člen MO Ing. David Hanuš, který si svolal děti právě na tento den. První schůzky se zúčastnil i         člen MO Ing. David Hanuš, který si svolal děti právě na tento den. První schůzky se zúčastnil i         člen MO Ing. David Hanuš, který si svolal děti právě na tento den. První schůzky se zúčastnil i    

         předseda MO pan Lepej Josef a zástupce hospodáře pan         předseda MO pan Lepej Josef a zástupce hospodáře pan         předseda MO pan Lepej Josef a zástupce hospodáře pan         předseda MO pan Lepej Josef a zástupce hospodáře pan Radek Czech. Doufejme že zájem zůstane Radek Czech. Doufejme že zájem zůstane Radek Czech. Doufejme že zájem zůstane Radek Czech. Doufejme že zájem zůstane    

         stejný jako po první schůzce, kdy se zúčastnilo 8 dětí. Zároveň děkujeme Václavu Svobodovi za          stejný jako po první schůzce, kdy se zúčastnilo 8 dětí. Zároveň děkujeme Václavu Svobodovi za          stejný jako po první schůzce, kdy se zúčastnilo 8 dětí. Zároveň děkujeme Václavu Svobodovi za          stejný jako po první schůzce, kdy se zúčastnilo 8 dětí. Zároveň děkujeme Václavu Svobodovi za     

         jeho dosavadní práci s dětmi.         jeho dosavadní práci s dětmi.         jeho dosavadní práci s dětmi.         jeho dosavadní práci s dětmi.    
    

             Plán výlovů podzim 2011Plán výlovů podzim 2011Plán výlovů podzim 2011Plán výlovů podzim 2011    –––– Zdar  Zdar  Zdar  Zdar –––– Odřepsy  Odřepsy  Odřepsy  Odřepsy ----  8. 10. 2011   8. 10. 2011   8. 10. 2011   8. 10. 2011 –––– v v v v    7,00 hodi7,00 hodi7,00 hodi7,00 hodinnnn    

                                                                                                                                                                                                –––– Nové Mlýny       Nové Mlýny       Nové Mlýny       Nové Mlýny      ---- 15.10. 2011  15.10. 2011  15.10. 2011  15.10. 2011 –––– v v v v    7,00 hodin7,00 hodin7,00 hodin7,00 hodin    

                                                                                                                                                                                                –––– RAMENO           RAMENO           RAMENO           RAMENO          ---- 29.10. 2011  29.10. 2011  29.10. 2011  29.10. 2011 –––– v v v v    7,00 hodin7,00 hodin7,00 hodin7,00 hodin    
    

    
    

    

    

pro informaci členů pro informaci členů pro informaci členů pro informaci členů a historii a historii a historii a historii MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    Libici nad CidlinoLibici nad CidlinoLibici nad CidlinoLibici nad Cidlinou u u u     

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     

    
            

        

    


