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13 .a 14.2.2016
O víkendu 13. a 14.února proběhlo školení a zkoušky zájemců o rybařeni. Bylo přijato 13 nových členů.

28.2.2016
Rybníky Kohut a Labuťák jdou na vodu

6.3.2016
Členská schůze se konala jako vždy v kinosále paskovského kina. A  taky jako vždy za mizivé účasti členů naší MO. Ze 
186členů bylo přítomno členů 52. Nanaší schůzi se přišel podívat jednatel našeho ÚS pan Jaroň.   

19.3.2016
Jarní výlov Očka a Piskoře, ve kterém bylo přes zimu několik tisíc K1 a L1. Vše přezimovalo celkem dobře. I když v  
Očku přes zimu hospodařila vydra, tak nám tam toho oproti loňsku nechala celkem dost hodně. Taky Piskoř přezimoval  
solidně. Kupodivu i lovících  se výlovu oproti jiným jarům účastnilo překvapivě hodně.

25.3.2016
Do Očka, Piskoře a Kohuta byla vypštěná dovezená násada kapra. Do každého rybníka bylo vysazeno přes 1000 kusů 
kapra. Problémem trochu je, že ve vypuštěné násadě bylo přimícháno neznámo kolik okounů a ježdíků.

2.4.2016
Každoroční úklid Kuboně. Tentokrát se účastnilo 7 dospělých a 11 členů kroužku. Nasbíralo se 22 pytlů odpadků.

9.4.2016
Teplota vzduchu 6°C, severní  vítr  a  déšť.  Toť podmínky,  za kterých se sešlo 27 rybářů k závodům na Kuboni  2.  
Navzdory nepřízni počasi se nalovilo hodně ryb. Amuři kolem 70cm a kapři rovněž kolem 70cm délky. Největšího 
kapra ulovil Aleš Slíva – 85cm. 5 větších ulovených kaprů bylo vysazeno do Labuťáku jako kapr generační.

23.4.2016
Náš rybářský kroužek  se dosti skamarádil s kroužkem z Brušperka. Loňského roku byli na závodech v Brušperku a tak 
letos  pozvali  na  závody  brušperáky  k  nám.  Závody  se  uskutečnily  na  Kuboni  2.  Počasí  naštěstí  mládeži  přálo.  
Zúčastnilo se 17 lovících.  Z Brušperka však přijeli  pouze 3.  Možná je  odradila předpověď pčasí,  která byla silně  
nepříznivá, naštěstí však nevyšla. Ryby ale nebraly. Podařil se pěkný úlovek amura o délce 75cm.

21.5.2016
Na Malém Kuboni se uskutečnil tradiční Memorial Jendy Kudely. Tohoto ročníku se účastnilo velmi málo lovících.  
Pouze 7 členů kroužku. Na vině možná bylo počasí, které bylo po dlouhé době až příliš pěkné.  

Září 2016
Na postu vedoucího kroužku mladých rybářů došlo ke změně. Dosavadního vedoucího Zdeňka Prnku vystřídal Milan  
Řezníček.

14. a 15.10.2016
Výlovy všech rybníků. Výtěr kapra a candáta byl uspokojivý, avšak lína se slovil 1 kus. Přírustky K2  byly dobré.  
Obavy z okounů a ježdíků se potvrdily. Ježdíků bylo nepočítaně, což bylo zřejmě i příčinou nulového výlovu potěru 
lína.


