
Šíravský pleskáč 2021

Pod  týmto  názvom  sa  už  po  15  rokov 
organizuje  na  Zemplínskej  Šírave  stretnutie 
funkcionárov  SRZ  Košického  a Prešovského 
kraja.  Stretnutie,  na  ktoré  sa  všetci  tešia, 
stretnutie  slúžiace  nekonečným  rozhovorom, 
výmenám skúsenosti  a plánov do budúcna.  No 
a ako  by  to  bolo,  aby  sme  si  popri  tom 
nezachytali  ryby.  MsO  SRZ  Michalovce 
dohodou  s nájomcom  pláže  pomohlo 
k organizácii  tejto  akcie.   Veď  organizácie 
z Dolného  Zemplína  berú  tento  lov  naozaj 
vážne. 

Tohtoročné stretnutie bolo jubilejné, 15. ročník preto Michalovská organizácia pozvala všetky 
základné organizácie Košického kraja a stálych účastníkov z Prešovského kraja. Neprišli všetci, ale 
účasť 14 organizácii je úspechom.Medzi hostí patrili tajomník SRZ Ing. Ján Kohút, viceprezident za 
Košický kraj MVDr. Štefan Bilík, ako aj všetci členovia RADY SRZ  za Košický kraj. 

Stretnutie otvoril predseda MsO SRZ Michalovce p. Šaffa a z dôvodu predpovede veľkých 
horúčav o pol deviatej už funkcionári sedeli s namočenými nohami pri vode. Výdatné raňajky, pitný 
režim a sem tam chytená rybka a keď náš viceprezident po prvých nahodeniach vytiahol 3kg kapra, 
boli sme utvrdení v tom, že všetko ide tak, ako má. 

Príchod  tajomníka  SRZ  a osobné 
stretnutia  s funkcionármi  pri  vode,  záujem 
o dianie v SRZ boli otázky opakujúce sa z úst 
funkcionárov.  Dvanástou  hodinou  bol  lov 
ukončený  a všetci  sa  presunuli  z horúceho 
slnka  pod  prístrešky,  aby  si  mohli  vypočuť 
oficiálne  príhovor  pána  tajomníka  SRZ 
a viceprezidenta  SRZ  za  Košický  kraj.  Po 
poďakovaniach a podaných informáciách boli 
najlepším družstvám odovzdané ceny. 

Tohto roku sa najviac pri  vode darilo 
družstvo MO SRZ Rožňava, za nimi skončili 
minuloročný víťazi z MO SRZ Trebišov a tretí 
skončili  pretekári  z  MO  SRZ  Streda  nad 
Bodrogom. Stretnutie bolo oficiálne ukončené podaním guláša  a pozornosťou pre každého účastníka 
od MsO SRZ Michalovce - tradičné tričko z akcie „ Šíravsky pleskáč“.
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