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        Rybářský zpravodaj č. 97 
             MO ČRS v Libice nad Cidlinou  

      květen 2012                            
    

    

    

 
 

   5. 5. 2012 – Dokončení opravy boudy v Odřepsích 
                                                                                      
 
      Konečně nám čas dovolil dokončit   
    opravu plechové boudy v Odřespích . 
 
    Nové betonové podlaží a oplechování   
    nám snad nějaký čas vydrží …. 
 
    Na opravě se nejvíce podílel Šulc  
    Ladislav, Lepej Josef, Loubek Radek a  
    v konečné fázi i Czech Radek . 
 
 
 

  7. 5. 2012 – Úklid krmení v Odřepsích 
                                                                                          

                                              
    Za 2 dny po opravě této boudy nám bylo 
dovezeno objednané krmení. Jak do 
Odřepes, tak na Nové Mlýny ..  
V Odřepsích krmení uklidil, Langr Vítek, 
Barták Jarda, Lepej Josef a Šulc Ladislav. 
 

Na Nových Mlýnech pak Čuda Luboš, Brtek 
Jan, Knitl František .. 
 

Krmení je kvalitní a ryby určitě nebudou 
strádat .. Děkujeme našemu dodavateli za 
kvalitu i za přijatelnou cenu. 
   

 
   12. 5. 2012 – Oprava kbelu na STEKLICI  

 
  Poděkování patří Radkovi Loubkovi, který sám odkopal prasklý kbel a tím ušetřil spoustu  
  času při šalování a samotném betonování. Počasí nám zrovna nepřálo. Od rána pršelo a dost 
  se ochladilo. Celou opravu zajistil Loubek Radek, Šulc Ladislav, Čuda Luboš a Lepej Josef. 
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  Beton nám k rybníku navozil Pavel Skořepa. I tato oprava se nakonec podařila a všichni 
  doufáme, že nás tento opravený kbel již přežije. 
 
 
 

 
   31. 5. 2012 – Vypuštění K0 do steklice 

 

 
Letos nám přivezli kolegové ze SÚS dle předchozích telefonní dohody Ko ( forma lysá ) z VÚ 
ve Vodňanech ( 30 000 ks ) k naši klubovně MO .  
 
Zde si ji přebral hospodář MO pan Šulc Ladislav a převezl na Steklici. Za asistence Radka 
Loubka, byla Ko vysazena do Steklice a 1/3 do velkého rybníka na Nových Mlýnech. Uvidíme 
jas se jim letos bude u nás dařit. 
 
 
 

pro informaci členů MO ČRS v Libici nad Cidlinou 
zpracovává  dle časových možností 

předseda MO - Lepej Josef 
 


