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        Rybářský zpravodaj č. 98 
             MO ČRS v Libice nad Cidlinou  

        červen 2012                            
    

    

    
 
 

 10. 6. 2012 – Brigáda v Odřepsích 
                                                      
                                                        
Na tuto akci se dostavilo 12 členů. Hlavně se 
sekala tráva a upravovali sjeté břehy rybníků. 
Brigády se zúčastnil : Havránek, Hliněný, Samek, 
Špaček, Havlina T., Langr, Šípek, Bárta, Podolák 
Zděnek a Olda Linhart. Za dorost Holub Pavel. 
Hodně práce již dva dny před toto akcí udělal 
Nedoma Jaroslav cepákem. 
 
Akci řídil Lepej Josef. Vše co bylo v plánu se 
udělalo … 
 

Děkujeme za odvedenou práci.  
 

 

 11. 6. 2012 – Přikrmování Ko živým planktonem 
 

 Radek Loubek se intenzivně stará o vypuštěnou 
  K 0 na Steklici. 
 
  Skoro každý den mají kapříci díky němu kbelík 
  živého planktonu, což je v této fázi vývoje  
  nenahraditelná součást jejich potravy. 
 
  I díky čerstvému planktonu  se plůdku daří a  
 doslova nám rostou  před očima.  
  Děkujeme tímto i jemu, že si najde  čas a dává  
  rybám to, co teď nejvíce potřebují. 
 
 

 
 

 14. 6. 2012 – Předseda MO Lepej Josef oslavil své 50. 
narozeniny  

                                              
       Předseda MO oslavil životní jubileum a to nejen s kamarády rybáři. Všem  
        touto cestou ještě jednou děkuje za upřímné gratulace a dary, které od  
        kamarádů a přátel dostal. Moc si toho váží.  Osobně si přeje, aby další   
        spolupráce se všemi, byla minimálně jako doposud, takže velmi dobrá. 
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 23. 6. 2012 – První kontrolní odlov Ko  
 

 
  Konečně jsme udělali první kontrolní odlov KO. Již teď má kolen 4 cm. Krmení čerstvým planktonem 
a dokrmování třeba i mraženým, dělá hodně.  Už se ale začínáme pomalu přikrmovat i šrotem. 
Hospodář MO pan Šulc si zajistil a namíchal šrot a osobně jezdí plůdek přikrmovat i on každý den. 
 

 23. 6. 2012 – Kontrolní odlov Ca na jezeru – revír 411 170  
 

 
O kvalitě vody v jezeru, jsme se opět přesvědčili i bez rozboru , který jsme si i tak pro jistotu 
nechali udělat od specializované firmy . Na pláži od hradu se nám do čeřínku podařilo odlovit krásný 
plůdek candáta cca 4 cm.  Kolem celého břehu jich bylo několik stovek. 
 
V nekvalitní vodě, by se  nemohlo stát, aby se tu candát vytřel a následně jeho plůdek dorostl do 4 
cm,  jelikož candát patří mezi nejnáročnější ryby na kyslík. 
 
I z této záležitosti máme opravdu radost. 
                                                                                  

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

předseda MO - Lepej Josef 

 


