
 

 

Zápis z výboru MO LTM 5. 10. 2015 
 

 
Pošta: 

--- 

 

 

 

Různé: 

 

 

Růžek: 

 Navržené ocenění: za MS Doksany jsou pan Volák a Šlosr navrženi na Zlatý odznak a pan 

Šťástka na Stříbrný odznak. 

 Za MS Litoměřice pak pan Turčín navržen na Bronzový odznak. 

 

 

Čurda: 

 Seznámil s probíhajícími výlovy a vysazováním ryb do revírů následně: 

 9.9. - vysazen sumec o velikosti 15 cm v počtu 700 ks do Labe 9 a 600 ks do Labe 10; 

 15.9. - vysazen kapr o prům. váze 1 kg následně: 500 kg/ks Labe 8, 100 kg/ks Labe 10, 

2000 kg/ks pískovna VŽ; 

 19.9. - proběhl výlov v Brozanech, ryba rozdělena následně kapr 508 kg/ks -Ohře 1 + 

podrevíry, štika roček 32 ks/16kg- Ohře 1, bílá ryba 800 ks/40 kg - Ohře 1; 

 20.9. - proběhl výlov ve Velkém Újezdě, sloveno 1061 kg/ks  kapra- vysazen do Labe 10 a 

DP kapra ve výši 150 ks/75 kg byla vysazeno do chovného rybníku v Brozanech; 

 27.9. výlov Pokratického rybníku, sloveno 725 ks pstruha potočního ve velikosti průměru 

18 cm - vysazen do Úštěckého potoka; 

 28.9. - výlov Pokratického potoka, sloveno 683 kusů pstruha potočního o prům. velikosti 

22 cm - vysazeno následně: 416 ks na Luční potok a 267 ks na Milešovský p.;  

 30.9. -  dodávka lína a amura z ryb. Litomyšl, vysazeno následovně: 

- Lín 250 ks/75kg na VŽ, 150 ks/45kg na Labe 8, 150 ks/45kg na Labe 9, 150 ks/45kg 

na Labe 10 a 100 ks/30lg na Ohře 1; 

- Amur vysazen v počtu 200 ks/290kg na V. Ž a 100 ks/145kg na Ohře 1. 

 

 

Antuš: 

 Informoval o proběhlých závodech v Bohušovicích a předání vyúčtování z této akce. 

 

 

Novák : 

 Informoval o získání dotace od Rady ČRS na mládež ve výši 36.000,-, proto nutno zaslat na Radu 

veškeré paragony spojené s financováním ryb. závodů mládeže. 

 Dále informoval, že mládežníci, kteří mají nárok na svou první povolenku, tak jí obdrží od SUS 

zdarma.    

 


