II. ročník závodu v přívlači ,,O pohár Dyje"
Ve dnech 16. a 17. srpna 2014 proběhl na řece Dyji II. ročník závodu ,,O pohár
Dyje". Na úvod můžu prozradit, že několik týdnů předem připravovaný závod svou
kvalitou a sponzorským zabezpečením opět udělal krok k budování své prestiže.
Organizačně jsou závody zajištěny výborně. Času je podle plánovaného
harmonogramu na vše dostatek. Páteční podvečer proto využívají někteří závodníci
k tréninku na úseku Dyje 3, pod břeclavským jezem. Ulovení několika bolenů, štik,
okounů a tloušťů jen dokazuje, jak důkladně někteří z nich k tréninku přistupují. Dyjí
protéká 24 m3, aktivita ryb je výrazně vyšší, i díky rybímu potěru, který se u břehů
nahromadil.
Sobotní ráno. Na úseku B začíná první kolo závodu. Po chladné noci, která
poznamenala především braní tloušťů, začíná celkem příjemně hřát slunce. Bohužel
fakt, že voda v řece opadla přes noc na 14 m3, začíná sehrávat svou negativní úlohu.
Aktivita ryb je výrazně nižší než při včerejším tréninku. Ryb je v každém závodním
úseku dostatek, což potvrzují i sami závodníci, ale jsou jakoby pod zámkem.
Aby to nebylo vše, sobotní den provází i rychlá změna počasí. Tlak padá a na
odpolední trati D závodníci i několikrát vydatně zmoknou. I tak se ryby loví a
vypadá to, že více, než dopoledne.

Nedělní ráno. Sektor C. Závodníky vítá mělčí úsek Dyje, čehož většina využívá k
brodění. Loví se okouni, tloušti a boleni. David Vojáček přidává i 26 cm dlouhého
drska.
Odpoledne. Karty jsou rozdány. Očekávání některých závodníků je velké. Sektor A
vítá závodníky a Dyje se začíná podobat hrachové polévce. Nové Mlýny odpouští.
Bohužel i sinice. To vše jakoby nevadilo Martinu Minářovi a několikrát vybíhá ze
svého úseku k přeměření tlouště.
A jak to vše dopadlo? 22 závodníků ulovilo 215 ryb. Největší rybu, bolena 63 cm, se
podařilo přelstít Jiřímu Špádovi. Vítězem se stal Martin Minář z Letovic, před Jiřím
Špádou (Mladá Boleslav) a Michalem Niklem z Chotěboře.
Co říci závěrem. Poděkování patří MO MRS Břeclav, o. s. za přípravu zázemí
závodu. Jirkovi Špádovi za zpracování výsledků. Všem zúčastněným, kteří svými
výkony a vystupováním přispěli ke zdárnému průběhu závodu. Sponzorům.
Především pak ale Jožkovi Foltýnovi, který se na organizaci a přípravě závodu
podílel nejvíce.
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