
Lipno - Český rybářský svaz v současnosti jedná s minis-
terstvem zemědělství o povolení čtyřiadvacetihodinového ry-
bolovu na Lipně v letních měsících. Tuto možnost by mohli 
mít rybáři v letošním roce. Nejde jenom i zpestření lovu, tvrdí 
hospodář Českého rybářského svazu v Českých Budějovicích 
Milan Hladík. Podle něj má dvacetičtyřhodinový rybolov své 
důvody. „Jedním je pokusit se více redukovat sumce, který 
tam dorůstá velkých rozměrů a určitě negativně ovlivňuje 
populace ostatních druhů ryb, a my bychom chtěli to Lipno 
mnohem více zaměřit třeba na candáty a podobné druhy ryb,“ 
uvedl Hladík.
V případě souhlasu ministerstva zemědělství bude povolení ce-
lodenního rybolovu na Lipně platit od 16. června až do konce 
srpna.  Zdroj: Naše voda    
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Na LipNě by mohLo v Létě chytat 24 hodiN

Tábor - Začalo napouštění údolní nádrže Jordán, která se přes dva roky odbahňovala. Zkušební provoz nádrže, který potrvá rok, začne 
1. června. Většina prací nákladného projektu s rozpočtem přes 400 milionů korun je hotová. 
Do původní výšky hladiny chybí přibližně deset metrů. Podle manažera projektu Karla Hotového se nedá odhadnout, kdy se Jordán vodou 
zcela zaplní. „Pokud ale bude den nebo dva intenzivně pršet, bude vody dost. O tom jsme se přesvědčili loni,“ uvedl. Připomněl červnové 
záplavy, kdy se při rychlém příbytku vody protrhla provizorní hráz.
Pokud se do 1. června nádrž nenaplní, nic prý nebrání tomu, aby byl zkušební provoz zahájený. Při současném nedostatku vody na všech 
tocích a dlouhodobému suchu tato varianta klidně může nastat. „Rychlost napouštění neovlivníme, nedá se to nijak regulovat. Pokud by 
začal zkušební provoz při nižším stavu vody, během roku se Jordán určitě zaplní,“ řekl Hotový.
Odbahnění Jordánu, které začalo předloni, je jedním z nejnáročnějších a nejnákladnějších projektů na Táborsku v posledních letech. Od-
hadované náklady činí 372 milionů korun bez daně. Město získalo na odbahnění nádrže o rozloze 51 hektarů dotaci ve výši 85 procent, 
samo se bude podílet zhruba 60 miliony korun. Podle poslední zprávy ekonomická bilance ukázala, že oproti předpokladům je investice 
o pět milionů korun levnější. Zdroj: agris.cz   

Praha - Evropa se chce bránit přílivu nepůvodních rostlin a živočichů. Ročně působí tyto invazivní druhy Evropě ztráty ve výši 12 miliard 
eur. Evropský parlament schválil směrnici, která umožňuje zakázat neomezené množství druhů rostlin a zvířat. To ale může uškodit cho-
vatelům především exotických zvířat.
Kormorán je neúnavným žroutem ryb. Je to typické zvíře, které kvůli přemnožení škodí rybářům. Nebezpečné jsou i některé nepůvodní, 
invazivní druhy želv. Nová směrnice Evropské unie chce takové druhy zvířat a rostlin zakázat.  
Plošný zákaz chovu některých exotických druhů se ale může dotknout i chovatelů. Profesor Petr Dvořák, prezident Unie akvaristiky České 
republiky, se obává toho, že směrnice akvaristy poškodí.   
 „Mohlo by se stát, teoreticky, že některé druhy, které by byly rizikové pro některé státy, by poškodily přímo a v tomto případě i ekonomic-
ké zájmy České republiky, protože Česká republika je největší vývozce akvarijních ryb v Evropě,“ upozorňuje Petr Dvořák a pokračuje: 
„Mohlo by to znamenat zákaz chovu některého druhu a to znamená už nejen poškození akvaristiky jako hobby, ale zejména poškození 
akvaristiky jako profesionální činnosti.“ Chovatelům vadí zejména plošné pojetí směrnice. Ta bude platit v celé Evropské unii. O výjimku 
z uplatnění budou muset jednotlivé státy zažádat. „Problematika ochrany zvířat je velmi, velmi složitá. Následek třeba přemnožení bobra 
evropského, kormoránů, to jsou obrovské ekonomické škody třeba na rybářství,“ dodává Dvořák. Zdroj: ČRo   

Začalo napouštění Jordánu

Evropa sE chcE bránit invazivním druhům

www.oblazek.cz

Oblázek - čtení pro všechny maminky a jejich rodiny
recepty, rady, zkušenosti, články, rozhovory, diskuse

www.policejnidenik.cz

Policejní deník - nejkvalitnější a nejrychlejší 
krimi zpravodajství v Česku

přepadení, loupeže, vraždy, dopravní nehody, policejní akce

http://www.oblazek.cz/
http://policejnidenik.cz/


Loch Ness - Objekt, který ve skotském jezeře Loch Ness pořídil 
vesmírný satelit, je dlouhý přes 30 metrů a jeho tvar nápadně při-
pomíná dlouhé tělo s ploutvemi. Fanoušci slavné Nessie jásají. Jde 
prý o první důkaz z důvěryhodného zdroje o existenci bájného tvora.
Snímky byly zkoumány několik měsíců a bylo vyloučeno, že by se 
jednalo o falzifikát. Jako vysvětlení jsou k dispozici již pouze dvě 
možnosti. Satelit skutečně buď zachytil legendárního tvora z jezera 
Loch Ness, nebo jde jen o jev způsobený lámající se vlnou, jak tvrdí 
skeptici. Zdroj: novinky.cz   

Mostkovice - Stavba mokřadu, který bude přirozeným způsobem čistit přitékající vodu do Plumlovské nádrže, vstupuje do finální fáze. 
Posledním krokem, který ještě zbývá dokončit, je výsadba mokřadních rostlin. Její zahájení je naplánováno na 23. dubna v 10 hodin.
Povodí Moravy začalo ve spolupráci s ochránci přírody z Prostějova a biologickým dozorem budovat mokřad ve vzdutí Plumlovské pře-
hrady v listopadu loňského roku. Závěrečnou fází stavby bude výsadba více jak tisíce kusů mokřadních rostlin. „Vysazovány budou běžné 
druhy, které se v Plumlovské přehradě vyskytovaly ještě v osmdesátých letech minulého století. Ve výsadbách bude dominovat především 
orobinec a rákos,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.
Výsadby jsou navržené tak, aby se na vybrané ploše vytvořila centra výskytu jednotlivých druhů, ze kterých se budou následně šířit dál. 
Takovýchto center bude v mokřadu vysazeno celkem šest.
Mokřad u Plumlovské přehrady, jehož výstavba stála necelé tři miliony korun a vysázení mokřadních rostlin vyjde na dalších 130 tisíc, 
bude sloužit jako vstupní filtr pro přitékající vodu do nádrže a nabídne i vhodné prostředí pro život a rozmnožování desítkám druhů 
živočichů. „Mokřad pomůže s dočištěním vody, ale v žádném případě nemůže zvládnout vše, co do přehrady přiteče,“ upozorňuje biolo-
gický dozor Petr Loyka. Budovat mokřad v přehradě jako je Plumlov není podle něj běžné. „Vznikne zde zajímavá kombinace vodního 
a mokřadního biotopu,“ dodal.  Zdroj: Povodí Moravy   

Nechranice - Každoročně dochází k transportu odpadu komunálního i přirozeného původu vodou ve vodních tocích. Odpad se pak zachytá-
vá v břehovém porostu podél vodních toků nebo na březích vodních nádrží. Tradičně pak odpad čistí z iniciativy Českého rybářského svazu 
desítky lidí i v okolí nádrže Nechranice. Povodí Ohře při čištění významně pomáhá od začátku až po finální likvidaci odpadu na skládce. 
Cílem akce je odstranění plavených předmětů, které se zachytily na březích nádrže. Jde zejména o různé druhy komunálního odpadu 
počínaje stále oblíbenějšími obaly od nápojů (PET lahve), přes různé obalové materiály (plachty, igelity různých tlouštěk a rozměrů), 
pneumatiky až po vysloužilý nábytek. „Akce čištění břehů nechranické nádrže začala a bude v několika krocích pokračovat téměř do 
konce května,“ uvedl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. „Je to tradiční období pro čištění odpadků, neboť se jich do řek dostane velké 
množství spolu s táním sněhu. I když letos velké množství sněhu nebylo, odpadků odhadujeme podobné množství jako v minulosti. Úklid 
od odpadků přírodě, současně i našemu okolí, tedy velmi pomůže,“ říká Svejkovský. 
Na úklidu se podílejí jak jednotlivci, tak i organizované skupiny či firmy. Povodí Ohře pak při všech termínech čištění zajišťuje pracovní loď 
s obsluhou, pytle na odpad, pomoc při organizaci, svoz a likvidaci odpadu. Zdroj: Povodí Ohře   

Že by Lochneská příšera existovaLa?

Na Plumlově se výstavba mokřadu blíží ke koNci

Započalo čištění nádrže nechranice

INZERCE

Litvínov – Unipetrol a Český rybářský svaz (ČRS) na severu Čech minulý týden vypustily do řeky Bíliny dalších 300 kilogramů nových 
ryb, aby se zde mohly úspěšně rozmnožit. „Vysazované ryby svým původem pocházejí z řeky Bíliny, jsou i v jejím povodí odchovávány 
ve speciálním rybochovném zařízení v Chabařovicích. Takto odrostlí jedinci lépe snášejí podmínky řeky a jsou vyloučeny rizika spojená 
s adaptací ryb na nové prostředí. Právě v tomto duchu každý rok připravujeme potřebné množství ryb pro vysazení,“ vysvětluje Václav 
Jelínek, rybářský technik Severočeského územního svazu ČRS.
Pětinu násady tvoří dospělí jedinci jelců jesenů, kteří jsou týden až dva před výtěrem. „Jelec jesen je zařazen podle vyhlášky č.395/1992 
Sb. mezi zvláště chráněné druhy. Jeho rozmnožování a následné cílené vysazování je velmi záslužná činnost, která by byla bez podpory 
společnosti Unipetrol jen velmi problematicky realizovatelná,“ vysvětluje Jelínek.
Doplnit početní stavy ryb v řece žijících pak má směs osmi původních druhů - jelec jesen, jelec tloušť, plotice obecná, perlín ostrobřichý, 
hrouzek obecný, cejn velký, okoun říční a ouklej obecná. Naposled Unipetrol vysazoval ryby do Bíliny na podzim loňského roku a to  
v obdobném množství. Od roku 2010 již věnoval Unipetrol na vysazování ryb do řeky Bíliny 325 tisíc korun. V uvedeném období proběhlo 
několik vysazování ryb, mezi nimi převažovali kapři obecní a jelci jeseni. Zdroj: e-mostecko.cz   

Bílinu zaryBňovali jelcem, ale i dalšími druhy

http://www.toulamese.cz/


Proběhlo sčítání rysů a vlků v Beskydech
Beskydy - Jubilejní třicáté mapování velkých šelem v Beskydech, které 
proběhlo na přelomu února a března, potvrdilo, že počty těchto vzác-
ných zvířat v posledních letech stagnují. Podle hrubého odhadu se zde 
pohybuje kolem 10 rysů a tři vlci, výskyt medvěda se prokázat podle 
stop nepodařilo. V půli dubna se však medvěd pohyboval na Jablun-
kovsku, před Velikonocemi ve Vsetínských vrších. 
Šelmy byly identifikovány podle nálezů stop, trusu, zbytků kořisti, pří-
padně dalších pobytových znaků. Teritoria některých rysů zasahují do 
sousední CHKO Kysuce. Vlci se pohybují na tak rozsáhlém území, že 
jen z náhodných nálezů jejich pobytových znaků je velmi nesnadné od-
hadnout jejich počet. 
„Velké šelmy jsou nenahraditelné pro zachování přírodní rovnová-
hy v lesích. Zabraňují přemnožení velkých býložravců, kteří okusují 
mladé stromky a brání tak lesu v obnově. Absence velkých šelem, 
konkrétně vlka, je i jednou z příčin přemnožení divokých prasat v některých oblastech. Odborné průzkumy ukázaly, že spárkaté zvěře 
v ČR je dostatek pro velké šelmy i pro myslivecké vyžití,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR, Správy 
CHKO Beskydy.  Zdroj: AOPK

Včely přežily zimu v dobré kondici
Praha - Letošní velmi mírná zima byla pro včelstva 
v České republice příznivá, nacházejí se v dobré kon-
dici a úhyny by neměly překročit deset procent, řekl 
Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů. Varoval 
však, že v důsledku nezvykle teplého počasí v zimních 
měsících může hrozit v průběhu roku zvýšený výskyt 
roztoče Varroa destructor, původce nemoci varroázy. 
Ta v roce 2007 chovy českých včelařů zdecimovala.
„Včelstva přezimovala poměrně dobře i na to, jak to 
vypadalo ošklivě, protože se vyskytla pozdní medovice 
a byly zde obavy, že by včelstva nemusela dobře přezi-
movat,“ podotkl Peroutka. Dobrému přezimování podle 
něj nahrála velice mírná zima. Přesná čísla o tom, ko-
lik včelstev zimu bez úhony přečkalo, by měl mít svaz 
k dispozici na přelomu dubna a května.
„Po této stránce byla zima příznivá. Nebyla příznivá, 
co se týče rozvoje roztoče varroa,“ uvedl s tím, že 
podobně mírná zima byla také na přelomu let 2007  
a 2008. Roztoč se na podzim roku 2007 přemnožil, 
v důsledku čehož zimu následně nepřežila přibližně 
třetina včelstev v zemi. Trvalo potom několik let, než se 
jejich počty zvýšily na stav před epidemií.
Včelaři by proto měly podle Peroutky letos v létě věno-
vat sledování zdravotního stavu svých včel mimořád-

nou pozornost a při zjištění varroázy včas nasadit léky. Varroáza se léčí například za pomoci kyseliny mravenčí.  Zdroj: denik.cz    

INZERCE

NEJEN O RYBÁCH

Pantofle JRC Stealth Bivvy Slipper vel. 14/47

Praktická rychle nazouvací obuv, pro vyznavače lovu kaprů. 
Obuv JRC je vyrobena z vysoce kvalitního neoprenu v černo-
-zelené kombinaci s protiskluzovou podrážkou. Tato obuv je ur-
čena k pobytu u vody, v bivaku a též jako brodící při zdolávání 
a focení úlovku. 

NOVINKA

http://www.jorr.cz/
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 POZOR Západočeský územní svaz na svých webových strán-
kách uvedl, že od 1. 1. 2014 má kapr obecný míru 40 cm! 

PROPLAVALO KOLEM NÁS

NALOžENý CEJN S hOuBAMi A KEčuPEM

ingredience
1 kilogram filetů z cejna, šťáva z 1 citronu, 1 lžíce koření na ryby, 
sůl, 2 lžíce hladké mouky, olej, 500 gramů hub, 500 gramů cibule, 
1 lžíce divokého koření, 1 sklenice pikantního kečupu

Postup přípravy
Očištěné a vykostěné filety z cejna nakrájíme na kostky, pokape-
me citronovou šťávou, okořeníme, osolíme a necháme do dru-
hého dne v chladu odležet. Okapané a osušené maso obalíme 
v hladké mouce a na rozpáleném oleji osmažíme ze všech stran 
do zlatova. Nakrájené houby zleka podusíme na másle a spolu 
s divokým kořením a cibulí nakrájenou na půlměsíčky přidáme  
k cejnovi. Promícháme, prohřejeme. Směsí naplníme sklenice, ty 
zalijeme pikantním kečupem a jíme až po dvou dnech s čerstvým 
pečivem 

Rybářské závody Na Trojici 2014
Datum: 3. 5. 2014
Místo: Trojice revír Labe 34
Startovné: 150 Kč člen MO ČRS Jaroměř, 200 Kč ostatní
Info: p. Veinfurter – 777 317 274 

Rybářské závody „BĚLSKý KAPR“
Datum: 4. 5. 2014
Místo: Bělá pod Bezdězem (revír 411 005 podrevír č. 1.)
Startovné: 250 Kč za osobu
Info: na www.rybaribpb.cz

Rybářské závody „JESENiCKý KAPR“
Datum: 10. a 11. 5. 2014
Sobota – závody pro dospělé
Neděle – závody pro děti
Místo: Jeseník (revír 471 128)
Startovné: dospělí 100,- Kč
Info: p. Latzel - 775632712

V. ročník Memoriálu Františka hlaváčka 
Datum: 17. 5. 2014
Místo: Beroun – Berounka 3, č. revíru 411001
Startovné: od 15 let 250,-  Kč 
Info: tel.: 602 385 304, 604 745 975, přihlášky do 10. 5. 

SEJDEME SE u VODY

Zahrádkářův rok
K odběru zdarma se prosím zaregistrujte na www.zahradkaruvrok.cz

Turistický týdeník
K odběru zdarma se prosím zaregistrujte na www.turistickytydenik.cz

Pod hladinou... 

http://zahradkaruvrok.cz/
http://www.turistickytydenik.cz
http://www.policejnitydenik.cz
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