
Z činnosti DRK – rybárske výstavy
V dňoch 28.2.-1.3. sme sa zúčastnili rybárskej výstavy v Trenčíne a 22 – 25.3. sme sa zúčastnili
rybárskej výstavy v Nitre. Mimo iného sme sa zamerali na propagáciu pretekov ktorých je aj
Vrbovská organizácia spoluorganizátorom. 1.3. sme mali prednášku „Športová činnosť detí a
mládeže v SRZ“. Bola kvitovaná práca s deťmi v okolí Piešťan a Vrbového, a naopak bola
vyjadrená nespokojnosť dvoma rybármi z Michaloviec, že prečo nerobíme preteky aj tam.
Vysvetlil som im, že preteky sú robené spôsobom že organizácie zabezpečujú vody a prípravu
lovných miest, sponzori ceny a všetko ostatné  zabezpečujeme samy na vlastné náklady, a nie je
v našich silách robiť preteky v Michalovciach...
Z dôvodu veľkého záujmu vystavovateľov, na poslednú chvíľu boli zrušené naše prednášky na
výstave v Nitre. Túto výstavu sme mali česť otvoriť, a zároveň nás potešilo že otvorenia sa okrem
presedu našej organizácie Igora Mišecha, zúčastnili aj naši priaznivci, Denisa Kralovičová,
riaditeľka základnej školy vo Veľký Kostoľanoch, a starostovia obcí Veľké Kostoľany Gilbert
Liška a Dubovian, Miroslav Michalčík.

Okrem propagácie rybárskych pretekov pre deti a mládež na Slovensku, sme s deťmi
zabezpečovali aj doprovodný program. Pokračovali sme aj v každoročnom udeľovaní RÁDU
SVÄTÉHO PETRA. Tento rok ho dostal aj Pavol Predný za najlepšiu polievku na výstave. Kto
ešte neokoštoval jeho rybaciu polievku môže ľutovať!

Z dôvodu prípravy niektorých mladších členov DRK na preteky v plávanej, deti trénovali na
plávanú a niektorý aj prívlač. Jeden večer nás navštívil aj jeden z krstných otcov DRK, herec
Ivan Tuli Vojtek. Beseda s ním o Divých koňoch prebiehala ešte o polnoci!



V rámci viacročných dlhoročných vzťahov so Strednou odbornou školou lesníckou z Banskej
Štiavnice si deti vyskúšali aké je to pocit mať na ruke sovu a zaúčali sa aj na poľovníckom
trenažéri, kde trénovali aj streľbu na diviakov.
To sa im aj hodilo, nakoľko sme neskôr zorganizovali pre deti strelecký dvojboj – lov na
diviakov, a streľbu s lukom. Všetky deti boli odmenené krabičkou s prívlačovými nástrahami od
pána Havlíčka z firmy Chytej.cz.

V posledný deň deti losovali tombolu, stihli sme ešte spoločnú fotku a niektorý od únavy
zaspali ešte priamo na výstave.


