
Slastia strastízahranicn~
užívatel'ovrevírov
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Dunajskýostriez na Zu~...~e
Ukázalo sa, že sú to celkom \'
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rybárske preteky na dunajskom. ,'\. 4l~:~:. "'.~ ':!t'.','t:::,-

ramene Zuzana v Petržalke. . :.;.,z. ..- -'"

"Nejde pri nich o život," vy-
svetliljednoduchý princíp stret-
nutia Miroslav JanKovic,štátny
reprezentacný tréner a sloven-
ský reprezentant v športovom
rybolove, jeden z organizátorov
poslednej tohtorocnej detskej
sútaže v Bratislave.

K
oncom sezóny sa zišli pohodoví
kamaráti. Tucet malých preteká-
rov prišli povzbudit aj rovesníci, ~
dospeláci, rodicia. V súdržnom ~
obecenstve nechýbali starí rodi- 8

cia s ratolestami. I/Sme doslova rodinná partia. ~
Naši malí sútažiaci sa zabávajú športovým ry- 2
bolovom," povedal Rastislav Náhlik, clen ry- Julka Katrincová, osemrocná školácka nielenže smažila, ale aj rybárcila po
bárskej stráže. Je známym rozhodcom na prvýkrát v živote.
rôznych ~retekoch pod taktovkou aktívnych
petržalských rybárov. Teraz sa pri vode vedla
neho tmolil vnuk Šimon. Hoci malý neprete-
kár, zato však velký divák.

vzdávali sa. Clenovia rodicovského konvoja, pe-
repút nosicov rybárskeho nácinia a proviantu,
šikovne rozložili ohen na zohriatie. Ale sútaživé

ratolesti boli vo vytržení. Ohna si vôbec neužili.
Nereptali, nevzdávali sa Vytrvalo cíhali, vnadili, lovili, pretekali. Ci už

I/Medzipretekármi sú nielen skúsení špor- malých ostriežikovalebo ajväcších ostriežov sa
toví kozáci,ale aj absolútni novácikoviav ryba- im podarilo vytiahnut neúrekom.
love. Väcšina detí aktívne navštevuje náš Pre Julku Katrincovú, 8-rocnú školácku,
rybársky krúžok," hovorí Marek Rybár, vedúci ktorá sútažne chytala ryby prvýkrát v živote,
rybárskeho krúžku v bratislavskej Petržalke. bola dokonca tohtorocná úcast na Dunajskom
Druhá októbrovásobotavšak spociatkuukázala ostriežovi úspešným rybárskym krstom. Na
úcastníkom pochmúrnu tvár. Deti so sprieva- zaciatocnícku sa jej slušne darilo. Ocividne to
dom organizátorova fanúšikov najskôr prema- prežívala. Urcite sa na rybacku "narnotala".
cil pod dunajskou hrádzou nepríjemný ranný Rozhodla sa sútažit iba z círej zvedavosti. Pri-
dážd. Potom už len privode ticho,svorne, trpez- šlavdaka spolužiacke z triedy Petry Rybárovej,
livo krehli.Malí hrdinovia.Vôbecnereptali. Ne- ktorá rybárstvu holduje "...s ocinom, lebo

:t/:i:.::~'t.~'"j-~N~'-', "";':;-:P:1,'!.',~,~mama d~~a. v~rí/:. ~ d~tskom poli pretekárov
,;;"';J:f.ý'~~0~;.~)".~/r'l~'?'{(.).~~ to neboli )edme dlevcata.:
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o~ Vítazom tohtorocného Dunajského os-
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Z-" ,::"',J,;':.:é', 1'i(\\\~í~~';~"!I. ~ trleza sa stal na)mladsl ucastník Filip Na ik,.~ ,.:-~f',;t.. 10,-".. '-:\\{:Y~'I/:I.!.I'-J o

;:, .~..,-: '. Y~~.)'~~1j~'i::tl~1f: 2iba 5-rocný pretekár. Ulovil dovedna 1 098 gra-
. , /.. .. I -,~ mov dravých rýb. Podla propozície sútaže sa

do konecnej bilancie iné ryby nerátajú. Druhé
miesto pripadlo Lenke Slanej, 7-rocnejrybárke
s úlovkom 1031 gramov. Na tretom mieste
skoncila Mi.ška Némethová, 14-rocná skúsená
športová rybárka. Zasekla a premiestnila do
sietky 804 gramov dravých rýb. V závere

Zl'ava najmladší, iba pät'rocný prete-
kár Filip Náhlik získal prvú cenu. hJ

Druháv poradíLenkaSlaná,sedem- ~
rocná vytrvalá rybárka. Na tret'om ~
mieste skoncila Miška Némethová, ;
štrnást'rocná šp~rtová rybárka. 2

podujatia odchádzali všetky deti s cenami. Kaž-
dému sa cosi ušlo. Výhodou pre najúspešnej-
ších bolo, že sa mohli obslúžit nielen skôr, ale
aj z väcšieho výberu užitocných pomôcok, ry-
bárskych I/hraciek/l.Co už, v rebrícku umiest-
nenia funguje spravodlivost.

Z pretekov memoriál
Práve od tohto roka sa pravidelný Dunaj-

ský ostriež stáva Memoriálom Vladimíra Jas-
lovského. Organizátori sa tak rozhodli urobit
na pocest svojho bývalého kolegu, nesmierne
obetavého cloveka, ktorý sa vyše 40 rokov ne-
pretržite venovalI/svojim"detom. Vychovalge-
nerácie zanietených športovcov, ktoré po nom
prebrali štafetu. Žial, Vladimír Jaslovský ne-
dávno navždy opustil svojich najbližších, zve-
rencovaj celoživotnú zálubu.

Dvojstranupripravil:IGOR1URANEC

Polovníctvoa rybárstvo12/07 71


