
Rybársky kalendár
s receptami2014

aktivita rýb    doba hájenia    lovné miery
fáza Mesiaca    čas lovu    osvedčené rybárske triky

recepty na výrobu boilies    najnovšie rybárske informácie
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AKCIA

ušetríte
131€€

Jesenné a zimné nielen ryb?rske obleèenie CAMU, nepremokav?, 
membr?nov? bunda a nohavice, spoje podlepené, 
zabezpeèen? nepremokavos�, moderný Camou - makáè dizajn.
Obleèenie je zateplené, vhodné je pre ryb?rov, po¾ovníkov,.. 
                                                        Toto extra teplé rybárske obleèenie je 
                                                                  vhodné na chladnejðie obdobie 
                                                                                          v roku a na zimu. 

AKCIA komplet za 131€

AKCIA: Zateplený membránový komplet za 131€
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Akciový set obsahuje: 
odnímate¾nú kapucòu, 
bundu - zateplená, 
nohavice-zateplené 
+ traky 

Nepremokavé
pot odvádzajúce
vetru odolné

ve¾kosti:
obj.è: 88 88622000 - velkos� S
obj.è: 88 88622001 - velkos� M
obj.è: 88 88622002 - velkos� L
obj.è: 88 88622003 - velkos� XL
obj.è: 88 88622004 - velkos� XXL
obj.è: 88 88622005 - velkos� XXXL
obj.è: 88 88622006 - velkos� XXXXL

do zimy, dažïa, vetra ....

www.zariadobchod.sk

Tel/Fax: 033 77824 24

Uvažujete nad otvorením rybárskej predajne ?
Chcete rozšíri� svoje podnikanie?

vybavenie poradenstvo tovar reklama skúsenosti

skladový softvér pre rybárske obchody
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1. týždeň Január 2014
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Nový rok
Deň vzniku SR

Dávid

Silvester

Alexandra
Karina

Daniela

Drahoslav

Andrea

Už nikdy s pocitom zimy!!!

Hrejivá vložka

    - hrejivý vankúš na 500 použití

Petrov zubáč na vobler Salmo

Vankúš je určený na zohrievanie rúk a nôh v zimných 
a chladných obdobiach počas rybolovu. Jednoduché 
použiti e a veľký efekt je dôvod, prečo sa čoraz častejšie 
používajú ti eto hrejivé vložky.
Tekuti na v tomto obale skryštalizuje po tom, čo stlačíte 
vo vnútri vrecúška kovový plátok. Ideálne k zahriati u rúk 
v priebehu rybolovu, zimných športov, ale aj pri svalo-
vých bolesti ach. Po použití  stačí dať vrecko na 10 min 
do vriacej vody a je znovu pripravené na ďalšie použiti e!
Hrejivé vrecúško je na cca 500 použití .

Produkt nájdete na www.sports.sk pod číslom: 625 251

Kaprár Tomáš vie aj ako na zubáčov

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/action/productdetail/oc/1869583/product/hrejivy-vankus-na-ruky-500-pouziti.xhtml
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Severín

Zjavenie Pána
Traja králi

Antónia

Bohuslava

Alexej

Dáša

Malvína

Ernest

2. týždeň Január 2014

Rybári, poľovníci už Vám nebude 
zima na nohy!
Vodeodolné termo čižmy určené pre 
rybárov, poľovníkov a záhradkárov 
a k tomu kvalitné termo ponožky 
neprekoná žiadna iná obuv. Táto 
kombinácia je určená až do -70°C. 
Všetky produkty nájdete na 
www.sports.sk

Čižmy do -70°C – zmrznú až po Vás...

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/204/category/cizmy-brodaky.xhtml
http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/202/category/rukavice-ponozky.xhtml
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Dobroslav

Rastislav

Radovan

Kristína

Nataša

Bohdana

Drahomíra 
Mário, Sára

3. týždeň Január 2014 Bezdrôtový sonar
        v hodinkách

Pačkiho zubáč na relax kopyto
a prút SPORTEX Black Pearl

Tento sonar je špeciálne 
navrhnutý pre amatérov 
aj profesionálnych rybárov 
pre vyhľadávanie rýb a me-
ranie hĺbky vody. Je možné 
ho používať pre sondova-
nie z brehu nahadzovaním 
udicou alebo v kombinácii 
so zavážacou loďkou. Sonar 
je možné používať na mori, 
riekach a jazerách. 
Používa neuveriteľnú inova-
tí vnu technológiu, toto prenosné zariadenie veľmi 
skladné a jednoduché na transport je ideálny ná-
stroj na vyhľadávanie rýb.
Farebná obrazovka sonaru s hĺbkovým dosahom 
45 metrov zabudovaná v puzdre s dizajnom náram-
kových hodiniek poskytuje všetky potrebné infor-
mácie pre vyhľadávanie rýb, ako sú hĺbka, teplota 
vody, kontúra dna, odlíšenie tvrdosti  dna, vykres-
lenie rýb oblúkmi alebo symbolmi rýb a veľa iného. 
Sonar obsahuje zabudovaný nabíjateľný akumulá-
tor a sonda vymeniteľnú batériu. 
Samozrejme je možné využívať aj funkciu bežných 
náramkových hodiniek.
Orientačná MOC cena s DPH = 169€.

Produkt nájdete na www.sports.sk
pod číslom: 933 001

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/147/category/nahadzovacie-sonary-a-sonary-pre-vyvazacie-lodky.xhtml
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Timotej
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Tamara

4. týždeň Január 2014

Úspechy mladých pretekárov na Browning

Pstruh na grile

Tento rok som sa zúčastnil seriálu pretekov s názvom 
KINDER FEEDER TOUR, obsahoval 4 preteky. Na prvých 
pretekoch som sa umiestnil na 2. mieste, na druhom 
preteku na 4. mieste, na treťom preteku na 6. mieste. 
Zati aľ som bol celkovo tretí , ale čakal ma posledný pretek 
a na ňom sa mi pošťasti lo. Vylosoval som náročné miesto 
a umiestnil som sa na 1. mieste. K tomuto výsledku mi 
dopomohlo krmivo od BROWNINGU Easy Cheesy, ktoré 
som zmiešal s ploti covým krmivom Red Roach (pražené 
konope). Na tomto preteku som nachytal 6620 g. Celkovo 
som mal 13 bodov a v celom seriáli som sa umiestnil na 2. 
mieste.            Peter Černák
Viac o produktoch Browning nájdete na www.sports.sk

Potrebujeme: vyčistených pstruhov, podľa počtu rýb počet 
strúčikov cesnaku, korenie na ryby bez soli, cibuľu, panenský 
olivový olej, soľ, cesnakový dresing
Príprava: kožu očistených rýb zbavenej šupín miestami 
narežeme pre lepšie presolenie a dochutenie mäsa. Pstruhy 
jemne nakoreníme zmesou korenia na ryby. Do olivového 
oleja - dávkujeme približne 1 polievková lyžica oleja na 2 
pstruhy - pridáme pretlačený cesnak a soľ, olejovú zmes 
dobre premiešame. Olejovou zmesou dobre potrieme 
ryby zvnútra aj zvonka. Do vnútra rýb vložíme na kolečká 
nakrájanú cibuľu a necháme odležať aspoň 2 hodiny. Pred 
grilovaním trocha sti ahneme z rýb prebytky cesnaku, aby 
nám pri grilovaní cesnak nezhorkol, grilujeme približne 
štvrť hodiny. Takto pripravené ryby môžeme v prípade 
nepriaznivého počasia piecť i v rúre pri teplote 180°. 
Podávame s chlebom a cesnakovým dresingom, je možné 
podávať aj s opekanými zemiakmi.

Peter Černák

Pekný úlovok boleňa, použitý vobler: 
Lovec RAPY AB10F c 09 (modro-fi alový 

jazerný pstruh) Peter Pavlík

http://www.hacik.sk/
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Tatiana

Erik
Erika

5. týždeň Február 2014

Tandem Baits obhájil I. miesto
- na Tandem Baits sa chytať oplatí!

Opäť prvé miesto na Tandem Baits!!!
205 kg kaprov za 72 hodín a pohár za najväčšiu 

rybu ich minul o 19 dkg.
Len pripomíname rok 2012:
350 kg kapra - prvé miesto
+ pohár za najväčšiu rybu

všetko na výrobky Tandem Baits - TB Top Editi on 
20mm Monster mušľa, Impact boilies 18mm 

Monster crab, Japonský kalamár - oliheň, 
a novinku 18mm Tigria kreveta. Celý pretek sme 

vsadili na ti eto štyri druhy boilies.
Tandem Baits Carp Team Slovakia

Pepe&Packy
Gratulujeme!

Viac o týchto kvalitných 
kaprárskych produktoch 
sa dočítate na www.tandembaits.sk

Tandem Baits Slovakia

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/18/category/boilies-nastrahy.xhtml
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6. týždeň Február 2014 Navliekač malých nástrah
Už ste sa trápili ako prichyti ť malú nástrahu 
boilies, pelety, patentky k háčiku? U žiadneho 
rybára by nemal chýbať navliekač malých ná-
strah. Jednoduchým spôsobom navlečiete na 
akúkoľvek malú nástrahu silikónový krúžok. 
Stačí navliecť silikónový krúžok na malé klieš-
ti ny, potom zatlačiť  piesti k, silikónový krúžok 
sa nati ahne na požadovanú veľkosť,  vložíte si 
požadovanú nástrahu a je hotovo.
Produkt nájdete na www.sports.sk pod číslom:
navliekač malých nástrah – 44 6325010, silikó-
nové gumičky – 44 3968996 

Dvaja úspešní rybári

Šikovná rybárka

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/38/category/browning-plavana-a-fider.xhtml
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Gabriela
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Valentín

Pravoslav

Ida
Liana

7. týždeň Február 2014 Ako správne namiešať dobré krmivo
Miešanie zmesí nie je umenie, len mu-
síte dodržať pár zásad, ktoré majú vplyv 
na konečnú kvalitu zmesi. V prvom rade 
ale musím upozorniť, že recepty sú urče-
né pre rybára, ktorý si chce dobre zachy-
tať. Recepty sú vyskúšané a otestované 
a sú odporučené poprednými lídrami 
Browning teamov a je garantovaná ich 
úspešnosť.
Poďme miešať: Hneď, ako zoberiete 
vrecko so zmesou do ruky, do druhej ruky 
zoberte sito. Zmes preosejte a všetko 
hrubé vyhoďte. Ak miešate viac druhov 
zmesí, zmiešajte si ich najskôr v suchom 
stave. Suchú zmes riadne rozmiešame 
a pomaly pridávame vodu, až kým zmes 
nie je dostatočne vlhká. Najlepšie to 
spoznáte, keď sa dá zo zmesi rukou urobiť 
guľa, ktorú bez problémov dokážete 
rozdrviť späť do sypkého stavu a na dotyk 
je zmes „chladná“. Zmes potom opäť 
preosejeme a necháme „stáť“ pár hodín 
(hovorím tomu „dozrieť“...). 
Niektoré základné, osvedčené receptúry 
sú na obrázku. Miešanie a pomer znázor-
ňuje obrázok. Napríklad zmes na kapra, 
karasa: 1kg Grand Competi ti on (44 
3970030) zmiešame s 1kg Red Roach (44 
3970012).
Viac o Browning krmivách, miešaní, prí-
prave sa dočítate na www.sports.sk 

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/38/category/browning-plavana-a-fider.xhtml


Rybárske potreby SPORTS spol. s r.o.
veľkoobchod pre rybárske potreby,
športové značkové oblečenie a obuv

Dôležité dni:033/778 24 24
www.sports.sk
info@sports.sk

17

18

19

20

21

22

23

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

Vlasta

Miloslava

Jaromír
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Eleonóra

Etela

Roman
Romana

8. týždeň Február 2014

Pekný kapor z východu

STOP PODVODOM NA RYBÁROCH! Neklamte nás!!!
Koniec falošných parametrov.
Kupujte len značkové silony - ur-

čite ste už videli (možno kúpili) silon, ktorý mal 
možno až dvojnásobnú nosnosť ako iné silony 
renomovaných značiek. Zamysleli ste sa ako je 
to možné? Opoveď je iba jediná: Nemožné!!! 
Nenechajme sa už klamať obrovskými nosnos-
ťami, nadprirodzenými vlastnosťami a úžasnými 
technológiami. Renomované Značky ako Zebco, 
Rhino, Black Cat,Quantum, Browning, vyrába-
jú silony najmodernejšími technológiami a ich 
kvalitu a parametre ako je nosnosť a priemer 
podliehajú prísnym kontrolám asociácie EFTTA 
(European Fishing Tackle Trade Associati on). Tieto 

značky podpísali EFTTA Chartu o vlascoch, ktorá 
ešte sprísnila kontroly na seriózne informovanie 
spotrebiteľov o parametroch. Táto informácia 
pochádza výlučne od výrobcu a je založená na la-
boratórnych meraniach. Slová prezidenta EFTTA 
hovoria jednoznačne: Bojujeme za výrobcov 
ktorí rešpektujú práva spotrebiteľov. Nepomáha-
jme teda nepocti vým predajcom s vymyslenými 
super nosnosťami, Ušetrime si výdavky kúpou 
značkového silonu, ktorý nám dlhšie poslúži a ne-
prichádzajme zbytočne o krásne úlovky rýb iba 
preto že nás niekto oklamal. 
Kvalitné silony z EFTTA certi fi kátom nájdete 
na www.sports.sk

Príklady značiek silonov podliehajú prísnym 
kontrolám asociácie EFTTA

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/10000/category/vlasce.xhtml
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9. týždeň Marec 2014 Bolies YELLOW ZOMBIE
Najúspešnejšie nástrahy minulej sezóny

Ten najsladší a najčistejší ananás, aký ste doteraz 
nepoznali - to sú boilies Yellov Zombie. Originá-
lne LEN prírodné komponenty. Preukázaná oka-
mžitá reakcia kaprov na ti eto sladké ananásové 
pokušenia.
Yellow Zombie boilies - jedinečné boilies čistej 
ananásovej príchute. Najsladšie ovocné pokuše-
nie od vzniku boilies! Nástraha budúcnosti , pre-
tože Radical používa iba prírodné komponenty. 

Úspech našich nástrah je v: 
• skutočných kúskoch ovocia pre „chrumkavý“ 

efekt 
• sladký ovocný nektár pre arómu a chuť na-

miesto umelých sladidiel 
• nástrahy aktí vne a okamžite vo vode fungujú 

vzhľadom na to, že neobsahujú konzervanty 
• najvyššia kvalita múčok spúšťa šialenú žravosť 

u kaprov a zaisťuje rýchle trávenie 

Obsahuje sóju, pšeničné a kukuričné produkty, 
kúsky z ovocia, sušené ovocie, vaječný albumín. 
Proteíny 28%; tuky 4,5%; vláknina 2%; popol 
4,5%.

Produkt
nájdete na
www.sports.sk
pod názvom
Yellow Zombie

Radical Quantum Slovakia Marek a Michal Radical Quantum Slovakia Marek a Michal

http://www.hacik.sk/
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10. týždeň Marec 2014 Dôverujte značke!!! Boilies, ktoré nesklame.
Tandem Baits na 2. mieste 
na medzinárodných pretekoch 
v Maďarsku.
Janči a Norbert na boilies Tandem Baits 
na medzinárodných pretekoch (Slováci,           
Maďari, Rumuni) obsadil vynikajúce 2. 
miesto (58 kaprov a 477 kg) s náskokom 
127kg pred tretí m miestom a len 24kg 
za prvým. GRATULUJEME!!! 
• bodované ryby boli nad 5kg
• chytať, sondovať dno a kŕmiť sa mohlo       

len z brehu
• nástraha mohla byť len boilies
• preteky trvali 4 dni
• miesto pretekov: Tokaj v Maďarsku 

(centrum vinárskej oblasti )
Ešte raz gratulujeme!!!

• pstruh
• olivový olej
• morská soľ
• červená paprika
• rozmarín
• voda
Pstruha jemne narežeme cez 
kožu na mriežku. Režeme tak, 
aby sme jemne narezali kožu 
a rebrové kosti . V mišti čke si 
pripravíme zmes soli s čer-
venou paprikou. Červenej 
papriky pridáme len trochu. 
Prstami premiešame a pri-

dáme lyžicu olivového oleja. 
Takto pripravenú zmes pre-
miešame a potrieme celého 
pstruha zvonku, zvnútra a aj 
do nakrájanej mriežky. Na-
spodok pekáča dáme zvyšok 
osolenej zmesi a položíme 
rozmarín. Podlejeme tro-
chou vody. Pstruha vložíme 
do pekáča a dáme do vopred 
vyhriatej rúry (170°C). Na zá-
ver necháme jemne zapiecť 
zvrchu a servírujeme s čers-
tvým šalátom.

Dôverujte značke!!! Boilies, ktoré nesklame.

Jednoduchý pstruh

http://www.hacik.sk/
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Boleslav

11. týždeň Marec 2014

Multifunkčný šál 
5 v jednom

Multi funkčná šatka pre 
široké pole použiti a. 
Šatka môže byť použitá 
ako čiapka, šatka, kukla, 
ochrana tváre pred sln-
kom alebo poveternost-
nými podmienkami.
Ochráni každého rybára                       
v každej poveternostnej 
situácii.

Tento produkt nájdete
na www.sports.sk
pod číslom 44 9788052

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/27/category/oblecenie.xhtml
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12. týždeň Marec 2014 Absolútny hit medzi voblermi SALMO Lil Bug

Ide o špeciálnu nástrahu z dielne SALMO, 
ktorá je odpoveďou na stále rastúcu popu-
laritu ultra ľahkej prívlače. Lil Bug je typic-
ká hladinová nástraha v dvoch veľkosti ach 
a v niekoľkých farbách imitujúca niekoľko 
druhov hmyzu. Ide o veľmi malú nástrahu 
vybavenú SALMO SICS systémom na ďaleké 
hody, vďaka čomu predĺžite hody až o 20%.  
SALMO Lil Bug je dokonalým spojením do-
konalej technológie výroby s tradíciou. Ak 
chcete dokonalý vobler imitujúci hmyz s ne-
všedným správaním sa pri love, tak SALMO 
Lil Bug je to najlepšie, čo môžete nájsť.
Produkt nájdete na www.sports.sk pod čís-
lom:

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/222/category/vobler-woblery.xhtml
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13. týždeň Marec 2014

Za výraznej podpory nemeckej fi rmy BROWNING a SPORTS s.r.o. získalo feeder družstvo MSORZ 
Hlohovec 1. miesto v 1. lige LRU Feeder 2013.

1. miesto v 1. lige LRU Feeder 2013

Zľava: Marti n Haššo; Miroslav Začko;
Branislav Kriška a Jaroslav Haššo

Gratulujeme!

http://www.hacik.sk/
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14. týždeň Apríl 2014 T IP nielen pre rybárov!

Ryba na dlani - Peter P.

Ak hľadáte čln, ktorý má byť ľahký, 
skladný, spoľahlivý a bezpečný, tak 
už nehľadajte, lebo práve ste ho na-
šli. AKCIA: Rybársky čln Shelf 270 + 
ZDARMA elektromotor Rhino Cobold 
= najlacnejší rybársky čln a k tomu ako 
bonus ZDARMA elektromotor v hod-
note 162€. Nafukovacie člny SHELF 
majú pevné zadné čelo pre jednoduchý 
úchyt lodného elektromotoru, majú la-
melovú podlahu a kĺbový úchyt vesiel. 
Sú vyrobené z viacvrstvového materiá-
lu pozostávajúceho z tkanej synteti ckej 
osnovy (polyester) s obojstranným po-
lyvinylchloridovým pokrytí m s vysokou 
odolnosťou voči oteru a mechanické-
mu poškodeniu. Použité materiály za-
bezpečujú vysokú elasti citu, čo je veľ-
mi podstatné pri skladaní a rozkladaní 
člnu, zvlášť pri nízkych teplotách. Člny 
sú vhodné aj pre použiti e v slanej vode. 
Žiadne rybárske člny na Slovensku sa 
nemôžu pochváliť takou spoľahlivos-
ťou, akú majú modely SHELF. Dostupné 
sú farebné prevedenia: zelená, šedá, 
alebo CAMU. 

Produkt nájdete na www.sports.sk
pod číslom: 1 A0035

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/1/category/akcie.xhtml
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15. týždeň Apríl 2014

MAGIC TROUT GAMBLER Plandavka o veľkosti  3cm, ale s hmotnosťou  
až 5,1g. Ideálna tam, kde vyžadujeme  malú 
nástrahu s dohodom na väčšie vzdialenosti . Je 
v dvoch prevedeniach s jednoháčikom, alebo 
s dvomi trojháčikmi. Vďaka svojim rozmerom 
a hmotnosti  je ideálna na lov pstruha, boleňa, 
ostrieža, jalca,...
Produkt nájdete na www.sports.sk pod 
kódom z obrázku

Potočák a Salmo Butcher

Robo a pstruh dúhový 57 cm

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/221/category/blyskace-rotacky.xhtml


Rybárske potreby SPORTS spol. s r.o.
veľkoobchod pre rybárske potreby,
športové značkové oblečenie a obuv

Dôležité dni:033/778 24 24
www.sports.sk
info@sports.sk

14

15

16

17

18

19

20

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

Dana
Danica

Veľký piatok

Justína

Fedor

Rudolf

Valér

Jela

Marcel

16. týždeň Apríl 2014

Veľkonočná
nedeľa

Posledná možnosť prihlásiť sa na tretí  ročník 
Browning Feeder CUP o ceny a prezenty 
v hodnote  10 000 €
• termín konania jún 2014 
• dvojdňový feeder pretek 
• pretek je určený aj pre neregistrovaných 
• každý pretekár odmenený
• na trati  je zabezpečený predaj živej nástrahy, 

feeder drobností , krmív,...
• na trati  je zabezpečený stanový tábor, 

občerstvenie, sociálne zariadenia,...
viac na www.sports.sk;
rezervácie e-mail: info@sports.sk

Fídristi POZOR!

http://www.hacik.sk/
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17. týždeň Apríl 2014
Geoff Anderson - jediné oblečenie do extrému

Bunda Dozer 4 ™ a nohavice Urus 4™ je membránové oblečenie  100% nepremokavé, 100% vetru odol-
né, paropriepustné, odolné voči oderom a oterom s opti málnym strihovým dizajnom o 9% ľahšia ako 
predchádzajúci model. Najlepšie rybárske oblečenie vhodné na celoročné používanie. Ideálne pre Poľov-
níctvo, Rybolov, outdoor a iné využiti e. Netoxické a certi fi kované materiály

Bunda Dozer 4™ ponúka nadštandardú výbavu ako:
vodeodolné vrecká, nepremokavé samotesniace  box vrecká s pätkou na ohrievanie rúk. Automati cké 
magneti cké uzatváranie, venti lačný systém s ochranou proti  dažďu, 3D tvarovateľná kapuca Trojdielna 
manžeta na rukáve, ktorá chráni zápästi e voči chladu YKK ® Aqua Guard ® vodeodolné zipsy, neoprenová 
manžeta.
Bunda Dozer 4™ je ideálna treti a vrstva 
pre všetky outdoorové akti vity.

Nepremokavé nohavice Urus4™ Vás 
udržia v  suchu, teple a ponúkajú ne-
skutočný komfort pri nosení:
Zvýšený zadný pás, Vás 
ochráni pred chladom, nízka 
hmotnosť a vysoká pevnosť, 
nastaviteľné, odnímateľ-
né traky, jemná podšívka 
odvádzajúca pot, mra-
zuvzdorný klip na kľúče, 
puzdro na mobilný te-
lefón, Priestranné box 
vrecká s YKK ® Aqua 
Guard ® vodeodolný-
mi zipsami, 26cm spodný 
bočný otvárací vodeodolný zips 
na vysokú obuv. Vysoká voľnosť pohybu. 
Zvýhodnená cena pri kúpe SETU Dozer 4 ™  bunda + Urus 4 ™  nohavice

 je ideálna treti a vrstva 
pre všetky outdoorové akti vity.

Nepremokavé nohavice Urus4™ Vás 
udržia v  suchu, teple a ponúkajú ne-
skutočný komfort pri nosení:
Zvýšený zadný pás, Vás 
ochráni pred chladom, nízka 
hmotnosť a vysoká pevnosť, 
nastaviteľné, odnímateľ-
né traky, jemná podšívka 
odvádzajúca pot, mra-
zuvzdorný klip na kľúče, 

mi zipsami, 26cm spodný 
bočný otvárací vodeodolný zips 

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/303/category/geoff-rybarske-oblecenie.xhtml
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Sviatok práce

V tomto mesiaci bude 
3. ročník Browning 
Feeder Cup. 
Viac na www.sports.sk

Jarmila

Lea

Žigmund

Galina
Timea

Florián

18. týždeň Máj 2014
ŽABY od Lovec Rapy v dĺžke 3, 4 a 6cm

Atraktí vna plávajúca nástraha, ktorá pri preru-
šovanom ťahaní vytvára identi cký pohyb ako 
živá nástraha. Tri veľkosti  a rôzne farebné pre-
vedenia dávajú tejto nástrahe neprekonateľný 
náskok pred všetkými nástrahami na prívlač. 
Žaba dokáže zaujať každý druh ryby, dokonca 
aj amura. 

Kompletnú ponuku nájdete na www.sports.sk

Amur neodolal žabe z hladiny Pstruh ulovený na žabu Lovec Rapy

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/616/category/lovec-rapy-voblery.xhtml
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19. týždeň Máj 2014
Silon prívlačový Precedent - na ďaleké hody

Špeciálny vlasec na prívlač od 0,12 do 0,32mm a nosnosťou až 
14,90kg! Vysokokvalitný silon PRECEDENT SPINNING sa vyrába 
zvláštnou zmesou P6 a PA66 a preto má extrémnu pevnosť s mi-
nimálnou prieťažnosťou. Má výbornú transparentnosť, pružnosť 
a odolnosť proti  oteru. Na navijáku nerobí slučky.

PRECEDENT SPINNING je vyrobený renomovaným výrobcom 
podľa japonskej technológie z kopolymeru najvyššej možnej 
technickej úrovne. Je hladký, kruhového priemeru s minimálnou 
tvarovou pamäťou. Navíjanie vlascov prebieha paralelným vinu-
tí m, silon nie je „Zlámaný“ ako u bežných navíjaní. Pri adjustácii 
nemá zákrut, takže pri navinutí  na navijak nerobí slučky ako silon 
navinutý bežnou technológiou. Vlasec obsahuje prímesi, ktoré 
zvyšujú abrazivzdornosť. Vysoká pružnosť znižuje riziko pretrhnuti a pri záseku, kedy vlasec býva veľmi 
preťažený. Povrchové farbenie silonu znižuje pevnosť v menšej miere ako klasické farbiace pigmenty, 
ktoré niektorí výrobcovia zapracovávajú priamo do kopolymeru. Na trh sa tak dostáva silon, s ktorým 
skúsený rybár zdolá akúkoľvek rybu. Viac o produkte na www.sports.sk

Veľký vobler a k tomu malá šťuka Šťuka neodolala relax kopytu

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/222/category/vobler-woblery.xhtml
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20. týždeň Máj 2014 Viete prečo sa tak veľa kaprov chytá na 
QUANTUM Radical boilies? 

Jedine ti eto boilies majú garantované zlože-
nie z naturálnych komponentov. Vďaka čistej 
aróme účinkujú okamžite, dlhodobo udržia 
ryby v kŕmnom mieste. Vhodné sú na prete-
kárske účely, ale aj na bežný rybolov.
Kompletnú ponuku QUANTUM RADICAL 
boilies nájdete na www.sports.sk

Radical Slovakia Team.

Radical Slovakia Team

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/18/category/boilies-nastrahy.xhtml
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21. týždeň Máj 2014 Kompletná ponuka nástrah od BROWNING
Match a feeder program Browning zahŕňa 
mäkké pelety HYBRID CHEWIES 8mm, mini 
boilies HYBRID MAGIC NEON POP Up 6mm, 
8mm a 10mm a HYBRID MAGIC NEON Pop UP 
8mm a 10mm. Háčikové nástrahy sú vhodné 
na priame použiti e na háčik, alebo na gumičku, 
prípadne na vlasovú montáž.  Kompletnú ponu-
ku BROWNING háčikových nástrah nájdete 
na www.sports.sk

Jaroslav Haššo – člen víťazného družstva LRU Feeder Jaroslav Haššo – člen víťazného družstva LRU Feeder 

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/177/category/pelety-na-ryby.xhtml
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22. týždeň Jún 2014 Originál je len jeden!
To v skutočnosti  platí  o RELAX ná-
strahách. Patentovaný materiál s ne-
uveriteľnou pružnosťou, jemnosťou 
a pevnosťou 3 – 4x prevyšujúcou 
obdobné materiály pre umelé nástra-
hy.  Tieto nástrahy dosahujú násob-
ne vyššiu životnosť oproti  niektorým 
gumenným nástrahám podobných 
tvarov.  V ponuke sú twistre, kopytá, 
raky, krevety, žaby, mini nástrahy,... 
viac na www.sports.sk
NOVINKA – kompletná kolekcia 
smáčkov  5,5cm – najväčšia ponuka. 
Na webe www.sports.sk ich nájdete 
pod „relax smáčkovia“.

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/161/category/relax-kopyta-a-twistre.xhtml
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23. týždeň Jún 2014 Farby a ich použitie
O tom, že ryby rozlišujú aj farebné odti ene 
dnes už nepochybuje žiadny rybár. 
Browning ponúka kompletnú sériu extra 
silných naturálnych farieb. Výhodou je, že 
vďaka špeciálnym vlastnosti am pri použití  
farba nezafarbí ruky.

Použiti e:
Červená – červenica, pleskáč,  nosáľ, 
kapor, jalec, mrena, podustva, belička 
(od jari až do skorej jesene, ale aj počas 
dní, keď je voda kalnejšia)

Oranžová – belička (aj keď je voda prika-
lená)

Žltá - červenica, pleskáč, nosáľ, kapor, lieň, 
jalec (koncom leta a počas jesenných me-
siacov, keď už padá lísti e zo stromov)

Čierna – mrena, nosáľ, jalec, červenica, 
pleskáč, podustva, kapor (v zimných me-
siacoch)

Zelená - jalec, červenica, pleskáč, po-
dustva, kapor, lieň, amur (v letných mesia-
coch na vodách, ktoré sú vo veľkej miere 
zarastené riasami, prípadne pri leknách)
Kompletnú ponuku farieb nájdete
na www.sports.sk pod kódom 44 3934001 Dvaja nezbedníci

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/290/category/farbiva.xhtml
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24. týždeň Jún 2014

Tandem Baits = ucelený, kompletný kaprový 
sorti ment. My chytáme na Tandem Baits a nikdy 
nás nesklamal. Používame ho na tečúcich, ale aj 

stojatých zväzových vodách. 

Veľmi dobre sa nám osvedčil na Dunaji. Vďaka 
boilies Tandem Baits sme dosiahli aj životné 

úspechy na kaprárskych pretekoch.
Ak boilies, tak len Tandem Baits...

Kompletný sorti ment nájdete na www.tandembaits.sk

Vyrást li sme spolu! My na náhody neveríme... a vy?

Tandem Baits Slovakia

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/18/category/boilies-nastrahy.xhtml
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25. týždeň Jún 2014
Lowrance HDS opäť zachraňuje hodnoty

Parti a rybárov nešťastnou ná-
hodou utopila benzínový motor 
na Oravskej priehrade. Privola-
ný potápač vzhľadom na hĺbku 
8m a nie presne určené miesto 
ukončil svoju prácu neúspe-
chom. Po prvom šoku si rybári  
spomenuli na Lowrance HDS 
sonary a oslovili fi rmu Sports. 
Privolaný pracovník po krátkej 
chvíli jazdy pri použití  sonaru 
Lowrance HDS 12 s priestoro-
vou sondou jednoznačne iden-
ti fi koval hľadaný objekt. Práca 
privolaneho potápača z Orav-
ského záchranného systému už 
spočívala „iba“ vo vyti ahnutí  
motora. Tu vidíme, že sonary 
Lowrance slúžia nielen na vy-
hľadávanie rýb, mapovanie 
dna, a vyhľadávanie lovných 
miest a prekážok. Toto šikovné                                          
zariadenie dobre slúži pre všet-
ky odvetvia spojené s vodou, 
chov rýb, ťažba štrku, geode-
ti cké služby, stavebníctvo, prie-
skum riek, vodných plôch.

Viac na www.sports.sk 

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/642/category/hds-a-priestorove-snimanie.xhtml
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26. týždeň Jún 2014

Dvaja fešácii

Bejka s krásnou šťukou

Chcete vyvážať v noci bez svetla? 
Chcete vyvážať tam kde sú zakázané člny? 

Chcete loviť dravcov na veľkých vzdialenostiach?

Tak potom máme pre Vás riešenie - zavážacia loďka 
Prisma so sonarom + GPS - najmodernejšia vyvážacia 
loďka so sonarom a GPS  na trhu.

Prisma = Zavážacia loďka novej generácie kombinácia 
zavážacia loďka so sonarom a GPS, loďka vhodná pre 
kaprárov ale aj lovcov na dravcov na vyvážanie ná-
strahových rybiek. Pri opakovaných testoch bol ove-
rený dosah ovládania až neskutočných 700m! Pres-
ná GPS navigácia umožňuje, že loďka sa môže plaviť 
úplne automati cky, bez potreby ručného ovládania. 
Jednoducho povedané, zadáte GPS súradnice vášho 
lovného miesta a autopilot zariadi, že loďka samo-
činne pripláva na lovné miesto, uvoľní vaše koncové 
montáže, zakŕmi a vráti  sa k vám. Zabudovaný sonar 
navyše počas plavby zobrazuje hĺbku a teplotu vody, 
tvar dna, prekážky a výskyt rýb. Video, popis, recen-
zie na www.sports.sk (kat. číslo: 625 002)

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/4/category/clny-zavazacie-lodky.xhtml


Rybárske potreby SPORTS spol. s r.o.
veľkoobchod pre rybárske potreby,
športové značkové oblečenie a obuv

Dôležité dni:033/778 24 24
www.sports.sk
info@sports.sk

30

1

2

3

4

5

6

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

Berta

Sviatok svätých 
Cyrila a Metoda

Melánia

Diana

Miloslav

Prokop

Cyril a Metod

Patrik
Patrícia

27. týždeň Júl 2014 Sumčiarske bonbóny
Na veľké ryby veľké nástrahy. Veľkou nástra-
hou selektujeme malé ryby od veľkých. Fana-
ti c Catf ish Dipované 2ks + zdarma montáž 
na 100kg a FANATIC CATFISH BOILIES 2ks + 
nadväzec 100kg. 
Fanati c CATFISH Hooks 2ks + ZDARMA 100kg 
montáž - preddipovaná nástraha na lov 
veľkých sumcov a kaprov. Dlhodobo overená 
veľká účinnosť nástrahy.
na www.sports.sk ich nájdete pod číslom:
1 199050 – rybacie
1 199051 – pečeň
1 199058 - pijavica 

FANATIC CATFISH BOILIES 2ks + nadväzec 
100kg
Veľmi účinné sumcové boilies veľkosti  teni-
sovej lopti čky a k tomu zdarma 100kg mon-
táž na sumca. Boilies sa nastražuje podobne 
ako pri kaprovej montáži. Ideálna kombinácia 
na miesta, kde na lov sumca nie je možné po-
užiť živé nástrahy.
na www.sports.sk ich nájdete pod číslom: 
1 199064

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/248/category/nastrahy-sumec.xhtml
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28. týždeň Júl 2014
Urob si svoj rybársky kalendár 2015

Za každú fotografi u uverejnenú v Rybár-
skom Kalendári 2015 autor získa pou-
kážku na voľný nákup tovaru v hodnote 
13,30 €  z ponuky na www.sports.sk.

Podmienky:
Fotografi e musia byť zaslané najneskôr 
do 30.október 2014. Najlepších 100 fo-
tografi í bude vybraných a uverejnených 
v “Rybárskom kalendári 2015“. Odo-
sielateľ prehlasuje že fotografi a je jeho 
duševným majetkom a súhlasí s jej pu-
blikovaním. Zasielať možno iba vlastné fotografi e. Odosielateľ s odoslaním fotografi e súhlasí s hore 
uvedenými pravidlami. Sponzori súťaže si vyhradzujú právo na neuverejnenie fotografi e bez udania 
dôvodu. 
Fotografi e je potrebné zaslať na: info@sports.sk         Bližšie informácie: 

SPORTS spol. s.r.o., T/F: 033 778 24 24

http://www.hacik.sk/


Rybárske potreby SPORTS spol. s r.o.
veľkoobchod pre rybárske potreby,
športové značkové oblečenie a obuv

Dôležité dni:033/778 24 24
www.sports.sk
info@sports.sk

14

15

16

17

18

19

20

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

Drahomír

Kamil

Henrich
Šarlota

Bohuslav

Kamila

Dušana

Iľja
Eliáš

29. týždeň Júl 2014

Gumky na sumcov
Radi by ste skúsili lov sumcov. Nechce sa Vám 
zapodievať rybkami? Chcete si to zjednodušiť? 
Na pomoc Vám prišli GUMKY NA SUMCOV. Ex-
tra pevné silikónové tyčinky na ktoré jednodu-
chým spôsobom navlečiete veľké  pelety,  boilies 
a iné nástrahy. Pod háčikom vytvoríte STRAPCE 
nástrah čo je veľmi lákavé pre sumce. 
Produkt nájdete na www.sports.sk pod číslom: 
932 002

Detský rybársky krúžok Jaro H. Michal F. s jeho sumcom

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/44/category/black-cat-lov-sumca.xhtml
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30. týždeň Júl 2014 Na rybách v lete musí byť pohoda

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/222/category/vobler-woblery.xhtml
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31. týždeň August 2014

Absolútne prevratná novinka: Namaľujte si svoj wobler!!!
Každý z nás rybárov sa už stretol 
s tým že ryba reaguje iba na kon-
krétnu farbu nástrahy a väčši-
nou práve na tú ktorú nemáme 
vo výbave. Ak sa chceme ušetriť 
sklamania a neskutočne zvýšiť 
atrakti vitu našej nástrahy je ide-
álne mať vo svojej výbave COVER 
COLOR WOBLER. Jedná sa o naj-
novší trend vo vývoji, stačí nám 
podstatne menej nástrah vo vý-
bave a zároveň sme vysokofl exi-
bilný a dokážeme rýchlo reagovať 
na zmenu podmienok na lov.
Biele voblery nájdete na www.
sports.sk pod kodom 1 A0273

Fot s pekným kaprom Ján M. Sabinov

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/222/category/vobler-woblery.xhtml
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32. týždeň August 2014
100 gramová sumcová rotačka!!!!!

Sumec je veľmi citlivý na vybrácie vo vode. Black Cat tí m sa stal víťazom na medzinárodnej výstave EFTTEX 
Waller Spinner za vyvinuté novej rotačky HITMAN SPINNER. Rotačkou dosahujeme obrovské vzdialenosti  
pri nahadzovaní. Vďaka veľmi vysokým tlakovým vlnám generovaným pod vodou očakávajte neskutočne 
agresívne zábery obrovských rýb. Ideálny ti ež pre veľké šťuky! Dodávané vo veľkosti ach 50, 80,100g. Model 
HITMAN TWIN SPINNER prevedenie dvojlistá rotačka ešte silnejšie vibrácie a atrakti vita pre dravca. Produkt 
nájdete na www.sports.sk pod číslom: 44 3393001, alebo dvojlisté rotačky pod číslom: 44 3382001

Cesnakový pstruh

• pstruh
• olivový olej
• morská soľ
• červená paprika
• cesnak
• voda
• čerstvá zelenina

Pstruha jemne narežeme cez kožu na mriežku. 
Režeme tak, aby sme jemne narezali kožu a rebrové 
kosti . V mišti čke si pripravíme zmes soli s červenou 
paprikou,  pretlačeným cesnakom a olivovým olejom. 
Premiešame, aby sme vytvorili jemnú cesnakovú 
pastu. Pastou potrieme celého pstruha. Necháme 
odležať na chladnom mieste 1hodinu.
Do zvyšnej pasty nalejeme trochu vody, rozmiešame 
a vylejeme do pekáča. Vložíme pstruha a dáme do 
predhriatej rúry. Pečieme na 170°C. Na záver necháme 
jemne zapiecť zvrchu a servírujeme s čerstvým 
šalátom. Môžeme podávať aj s dresingom.

Príprava dresingu:
Biely jogurt zmiešame s najemno nakrájanou čerstvou 
petržlenovou vňaťou a šti pkou soli. Premiešame 
a môžeme podávať.

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/221/category/blyskace-rotacky.xhtml
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33. týždeň August 2014 Absolútny hit medzi voblermi SALMO Sparky Shad
Unikátna konštrukcia nástrahy 
s neobvyklým trojuholníkovým 
prierezom z dielne SALMO, 
Sparky Shad má veľmi originál-
nu akciu, doteraz nemožnú do-
siahnuť pri tak malej nástrahe.    
Vďaka jedinečnému vyváženiu 
hmotnosti  , ale aj absolútne 
novému Multi  dizajnu máme 
absolútne všestrannú nástrahu 
na všetky bežné spôsoby lovu. 
Wobler je vyrobený z vysokoo-
dolného ABC plastu s polycar-
bonovou lopatkou, čo zaruču-
je dlhú životnosť. Aplikáciou 
SALMO SICS systému predĺžite 
svoje hody až o 20%. 3D holo-
grafi cké oči, hrkacie sklenné 
guličky imitujúce ikry,extrémne 
ostré háčiky Salmo. Vhodný pre 
takmer všetky druhy vôd, mož-
no ho použiť na lov pstruha , 
zubáča , šťuky, 7cm verzia bude 
skvelá  na lov sumca. Ak chce-
te dokonalý vobler s nevšeným 
správaním sa pri love, tak SAL-
MO Sparky Shad je to najlepšie 
čo môžete nájsť.  
Kompletnú ponuku nájdete 
na www.sports.sk

http://www.hacik.sk/index.php?searchstring=salmo&searchtype=all&searchsubmit=1&searchsubmit=1&action=search&cid=0&page=21045&searchsubmit=H%BEadaj&searchsubmit=1
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34. týždeň August 2014 Medailou ocenená TOP kvalita
EXOFIL – MONO LINE

Exofi l je High Tech vlasec s nano fl uorokarbonovým povrchom, 
ktorý vytvára ultra hladký povrch a extrémne vysokú odolnosť 
voči oderu. 
Najvyššia kvalita japonského polyamidu zaisťuje maximálnu pev-
nosť v ťahu a ti ež v uzle. Vo vnútri vlasca je molekulárne zalisova-
né jadro obsahujúce kopolymer obmedzujúci pružnosť. 
Nízka pružnosť Exofi l-u sa perfektne hodí pre moderný lov na prí-
vlač s mäkkými nástrahami, rotačkami, plandavkami alebo vobler-
mi. MONO LINE je dodávaný na Slovenský trh v hrúbkach od 0,12 
do 0,45mm.
Produkt nájdete na www.sports.sk pod číslom: 44 2323012

Rybaciu fi letu opečieme na oleji. 
potom ju vyberieme a položíme 
na tanier.
Jemne nasekanú cibuľku a cesnak 
speníme na oleji. Potom pridáme 
múku a podľa potreby prilievame 
rybací vývar. Pridáme trošku smota-
ny. Potom omáčku scedíme a pridá-
me červené korenie. pre zjemnenie 
chuti  je možné do omáčky pridať 
aj trošku masla. Všetko posypeme 
nasekanou petržlenovou vňaťou. 
Podávame so zemiakmi.

Autor: Juraj Kuric

Pstruh - chutná fi leta
Na prípravu 
potrebujeme:
• olej
• rybacia fi leta
• cibuľa
• cesnak
• hladká múka
• rybací vývar
• kyslá pochúťková 

smotana
• červené korenie
• maslo
• petržlenová vňať

http://www.hacik.sk/index.php?searchstring=exofil&searchtype=all&searchsubmit=1&searchsubmit=1&action=search&cid=0&page=21045&searchsubmit=H%BEadaj&searchsubmit=1


Rybárske potreby SPORTS spol. s r.o.
veľkoobchod pre rybárske potreby,
športové značkové oblečenie a obuv

Dôležité dni:033/778 24 24
www.sports.sk
info@sports.sk

25

26

27

28

29

30

31

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

Silvia

Výročie SNP

Ľudovít

Samuel

Augustín

Nikola

Ružena

Nora

35. týždeň August 2014

Lapače rýb - podvodné bojky 

Neuveriteľné rybárske zážitky a lov najväčších dravcov Vám dokáže zabezpečiť táto úžasná 
rybárska pomôcka, otestované s obrovskými úspechmi,  nadnáša rybárske nástrahy nad dnom 
v potrebnej výške, nad blatovým dnom, prekážkami, kameňmi, lov kaprov, lov šťuky, zubáča.
Ľahko nahadzovateľná aj z brehu, zabráni odfúknuti u, alebo splavovaniu nástrahy, zabraňuje 
zamotaniu, hlavne pri živej nástrahe
Produkt nájdete na www.sports.sk pod kódom 919 0181 - 919 0184

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/33/category/plavaky-bojky-sbirolino.xhtml
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36. týždeň September 2014 Prečo naviják EXO? Po prvýkrát letecký materiál v rybárstve
Hybridná konštrukcia EXOSKELETAL viac ako 600% 
pevnejší rám. Kov len kde je potrebné.
Najľahšie, najsilnejšie, najpevnejšie odľahčené 
prívlačové navijáky - o 50% ľahší o 600% pevnejší. 
Máme v rukách novú generáciu navijakov Quantum 

Exo. Vstúpte s nami do vývojárskej dielne EXO a 
nahliadnite do technických detailov bezkonkurenčnej 
kvality rybárskych navijakov, multi plikátorov a prútov 
Detaily bezkonkurenčnej kvality prevedenia EXO 
rybárskych navijákov a prútov.

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/10003/category/navijaky.xhtml
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37. týždeň September 2014

Marti n so svojím kaprom
Ivan s kaprom 9,09kg 

na Tandem Baits Japonský Kalamár

VyhodnotenieRadical Team

1. Boilies cup Dubník II pri Nových Zámkoch 12 až 15.9-2013
Usporiadateľ: Ryb. potreby M.Hubinák, Carp team Dolný Kubín

72 hodinový boilies pretek, kde bola hodnotená najťažšia ryba. Druhé miesto bolo v znamení Tan-
dem Baits a treti e obsadil Radical Slovakia Team na boilies Bloody Chicken   
1- Carp team JMP 
2- Carp team Dolný Kubín 9,09 kapor na Japonský Kalamár od Tandem Baits
3- Radical Slovakia Team 8kg na Quantum Radical Bloody Chicken boilies
Propozície nájdete tu:
htt p://mosrzkubin.wbl.sk/1-boilies-cup-Dubnik-2.html
Pozývame Vás na druhý ručník tohto úspešného Boilies preteku. Viac informácii ohľadom bolies 
Radical nájdete na www.sports.sk  a Tandem Baits na www.tandembaits.sk

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/18/category/boilies-nastrahy.xhtml
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38. týždeň September 2014 Sila technológie HDI = Lowrance Elite-5 HDI sonar s GPS
Hybrid Dual Imaging™ kombinuje snímanie klasickej sondy 
Broadband Sounder™ s realisti ckým zobrazením technológie 
DownScan Imaging™, zabudovaným GPS navigátorom s podpo-
rou vysoko detailných navigačných máp.
Medzi hlavné vlastnosti  patrí vysoké rozlíšenie obrazovky s uhlo-
priečkou 12,7cm vykresľujúcej duálne snímanie Hybrid Dual Ima-
ging™ (HDI) – klasická sonda Broadband Sounder plus exkluzívne 
fotografi i podobné vykreslenie DownScan Imaging™ - je to sila 
dvoch jedinečných ocenenie získavajúcivch technológií v jednom 
zariadení poskytujúca jedinečný pohľad pod vašu loď. Vysoko-
presná GPS navigácia so zabudovanou celosvetovou mapou na 
pozadí s možnosťou použiti a rôznych formátov máp na pamäťo-
vých kartách plus nahrávanie sonaru.
Nový mapový server Insight Genesis™ umožňuje vytvárať vaše 
vlastné mapy vodných plôch z nahrávok vášho sonaru.
Samozrejmosťou je funkcia TrackBackTM pre posun obrazu späť, 
nové prepínanie medzi stránkami sonaru pre rýchly prístup k 
funkciám, zobrazenie viacerých okien súčasne a veľa iných funkcií.
Produkt nájdete na www.sports.sk pod číslom: 456 078, 456 079

Zvislé delenie obrazovky až na 3 časti 

Elite-5 HDI Card Slot

Vodorovné delenie obrazovky

Kapor z Váhu na Boilies Tandem Baits

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/8/category/sonary-radary.xhtml


Rybárske potreby SPORTS spol. s r.o.
veľkoobchod pre rybárske potreby,
športové značkové oblečenie a obuv

Dôležité dni:033/778 24 24
www.sports.sk
info@sports.sk

22

23

24

25

26

27

28

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

Ľuboš
Ľubor

Móric

Zdenka

Vladislav

Edita

Cyprián

Václav

39. týždeň September 2014

Black Cat Slovakia

Hitman Twin Spoon
Medailou ocenená sumcová nástraha 
od Black Cat. Na prestí žnej rybárskej vý-
stave bola ocenená kvalita a prevedenie 
tejto bezkonkurenčnej nástrahy. Špeciálna 
sumcová lyžica vytvára veľmi agresívny, 
kyvadlový pohyb pod vodnou hladinou. 
Nástraha je zložená z dvoch kusov, čím 
vytvára pre sumca dráždivé vibrácie. Táto 
kombinácia tvaru, vibrácií a farby je neo-
dolateľnou a najosvedčenejšou nástrahou 
pre lov na všetkých sumčiarskych vodách 
Európy.

Produkt nájdete na www.sports.sk pod číslom:
hmotnosť  Silver  Grave Digger Black Wave
60 g   44 3384001 44 3384002 44 3384003
80 g   44 3384101 44 3384102 44 3384103
100 g   44 3384201 44 3384202 44 3384203

Atti   Waller – sprievodca, tester Black Cat

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/44/category/black-cat-lov-sumca.xhtml
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40. týždeň Október 2014

V tomto mesiaci bude 
SPORTS - SALMO 
SPINING CUP EU. 
Viac na www.sports.sk

Propozície budú včas zverejnene na stránke www.sports.sk

Šťuka zdolaná na EXO prút a multi plikátor, 
quantum smáčik nástraha 

Palino tester QUANTUM SPECIALIST 
so sumčekom americkým chyteným na prívlač

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/40/category/quantum-privlac.xhtml
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41. týždeň Október 2014 Rybársky stroj Červochvost
Na prvý pohľad nenápadné. Naši testeri popísali 
červa ako naozajstný rybársky stroj - a je to tak 
správne. Červochvost sa môže otáčať, alebo spus-
ti ť v cik-cak podľa spôsobu pracovania s prútom. 
Okrem toho, je červochvost s extrémne silnou 
príchuťou cesnaku a tým priťahuje veľké ryby aj 
z veľkej vzdialenosti 
Musí byť v každom rybárskom kufri. Dostupné vo 
farbách hnedá,zelená,biela,ružová,žltá.
Produkt nájdete na www.sports.sk 
pod číslom 44 3220999

Detský rybársky tábor Štúrovo 2013

Jakub V. kapor 96c, 21,5kg na boilies 
Tandem Baits Mega korenie s dipom Scopex

http://www.hacik.sk/index.php?searchstring=pasta&searchtype=all&searchsubmit=1&searchsubmit=1&action=search&cid=0&page=21045&searchsubmit=H%BEadaj&searchsubmit=1
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42. týždeň Október 2014 Už nikdy bez nástrahy!!!
Všeci poznáme pocit neistoty či je nástraha 
na svojom mieste, či znovu nahodiť, alebo 
ešte počkať. Nový patentovaný Dvojitý krúžok  
drží boilies zo štyroch strán, čím dosiahneme 
veľkú stabilitu. 

Materiál je takmer neviditeľný vo vode. Vy-
robený z vysokoelasti ckého materiálu. Vyzna-
čuje extrémne vysokú fl exibilitu a rozmerovú 
stálosť.Vhodný na boilies, pelety, ti grí orech, 
kukurice a iné nástrahy podľa vášho výberu. 

Produkt nájdete na: 
www.sports.sk pod číslom: 932 001

Ľuboví kapríci na Tandem baits boilies

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/24/category/kaprarske-nastroje.xhtml
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43. týždeň Október 2014
Traja pomocníci na rybách - už nikdy bez svet la, ohňa a kľúčov

Určite poznáte situácie keď Vám pri 
vode chýba svetlo, nemáte čím zapáliť 
oheň, alebo večne hľadáte kľúče a bojí-
te sa že Vám spadnú do vody. 

V Black cat mysleli na všetko. Plávajúci 
prívesok na kľúče, klasický zapaľovač, 
pero na zapisovanie s osvetlením sú 
veľmi prakti cké pomôcky pre každého 
rybára. 

Produkty nájdete na www.sports.sk 
pod číslami v obrázkoch.

Kapor za tmy... Mladý rybár v praxi

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/17/category/darceky-doplnky.xhtml
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44. týždeň November 2014
Už žiadne odtrhnuté nástrahy v prekážkach

Lov v nahustejších zelinách 
bez rizika odtrhnuti a. Ab-
solútne neuveriteľná ná-
straha hlavne na lov šťuky. 
Reálne vyzerajúca imitácia 
žaby v 3D prevedení, dvojitá 
ochrana háčiku.Žaba je úp-
lne mäkká a háčik je scho-
vaný vo vnútri, pri stlačení 
žaby dravcom sa objaví. 
Dĺžka žaby je 65mm, hmot-
nosť 19g. Produkt nájdete 
na www.sports.sk pod kó-
dom z obrázku.

Autor Peter P.
Viki a Dalma so svojim úlovkom, 
Detský rybársky krúžok Štúrovo

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/5/category/bivaky-stany-dazdniky.xhtml
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45. týždeň November 2014
Najobľúbenejšie dáždniky už aj Camou prevedenie

Veľmi prakti cké dáždniky s bočnicami už aj v diskrétnom Camou prevedení. Verzia Brolly I je v zníženej 
verzii odolnejšia aj za silného vetra. Kvalitný nylon poti ahnutý PVC je zárukou odolnosti  voči oderu 
a vlhku.  

Idylka

obj.č.: 44 9973221 obj.č.: 44 9979220 obj.č.: 44 9974253

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/5/category/bivaky-stany-dazdniky.xhtml
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46. týždeň November 2014

Rybárske a športové potreby Sports veľkosklad veľkoobchod

Ján Hucko Boilies Tandem Baits Top Editi on mušľa 20mm Krásny lysec na boilies Sladký pomaranč od Tandem baits

Šaňo s mieňom
Peter R. kapor 96cm - 14,7kg na boilies 

Japonská oliheň od Tandem baits

Pridajte sa k nám na Facebooku

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/18/category/boilies-nastrahy.xhtml
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47. týždeň November 2014

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/642/category/hds-a-priestorove-snimanie.xhtml
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48. týždeň November 2014
Exkluzívny rad William Joseph 

Obsahuje tašky, batohy, 
plecniaky, ľadvinky, rybárske 
transportné a cestovné tašky 
pre mnohostranné rybárske 
použiti e. Vhodné sú pre 
prívlačkárov, muškárov, ale aj  
pre ostatných rybárov. Tašky 
sú vybavené magneti ckým 
alebo zipsovým zatváraním.  

Viac o týchto TOP kvalitných 
produktoch nájdete na 
www.sports.sk

Nádherný jesenný zubáč Samuel Baranovič s krásnym jalcom z Váhu

http://www.hacik.sk/rybarske-potreby/cid/920/category/william-joseph.xhtml
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49. týždeň December 2014 MORSKÉ RYBY V CESTÍČKU
Suroviny:
ryby a suroviny na rybu:
• 3/4 kg očistenej morskej 

ryby (morská šťuka) 
• 4 vajcia
• 4 cibule
• 2 červené papriky
• múka
• vegeta  
• 1 pohárik konzervova-

ných uhoriek
omáčka: 
• 1 1/2 pohára prevarenej 

vody
• 1 pohár oleja
• 4 PL cukru
• 1-2 PL octu
• 8 PL kečupu (Helmans)
• 1 pohárik koncentrátu 

paradajkového pretlaku

Postup prípravy:
Ryby a celkový postup: Rybu 
(čerstvú vypitveme, mrazenú 
rozmrazíme) zbavíme šupín, 
poriadne poumývame, pou-
ti erame do sucha, nakrájame 
na porcie a urobíme priečne 
zárezy po bokoch. Dôkladne 
ich potrieme vegetou a ne-
cháme 1-2 h odstáť. Potom ich 
obalíme do hustého cestí čka 

a smažíme dozlati sta na oleji. 
Zeleninu pokrájame a posma-
žíme na olivovom oleji. Pridá-
me k nej omáčku, spolu pre-
miešame a prehrejeme. Zmes 
vylejeme na ozdobnú misu, 
pridáme porcie ryby, ozdobí-
me rôznou zeleninou (hlávko-
vý šalát, cibuľa, mrkva, uhor-
ky, vňatka, kôpor, rajčina...).
omáčka: Vodu s cukrom po-

varíme, necháme rozpusti ť 
cukor. Po zovretí  počas stáleho 
miešania pridáme olej, kečup, 
chvíľu povaríme a necháme 
odstáť.

Príloha: varené zemiaky         
                s vňatkou 

Autor: Mária Mikulszka, PL
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50. týždeň December 2014
ÚDENÝ KAPOR Kapra (1,5 -2 kg) vypitveme, zbavíme šu-

pín a pluti ev, prerežeme ho na dve polo-
vice, poriadne poumývame a pouti erame 
do sucha. Nožom urobíme z oboch strán 
priečne zárezy. Kapra dôkladne osolíme 
a potrieme vegetou a červenou mletou 
paprikou. Dbáme na to, aby sa všetko do-
stalo aj do zárezov. Necháme ho odstáť 
približne hodinu a potom údime asi 3/4 
hodiny.
Koreniny: čierne mleté korenie, červená 
mletá paprika, mletá rasca, roztlačený 
cesnak. V prikrytej nádobe ho odložíme 
do chladničky na 20 - 30 hodín. Kapra 
zavesíme na hákoch do udiarne, kde ho 
údime cca 65 - 75 minút. Podávame s či-
ernym chlebom a svetlým pivom.

Dalimírov sumec, ryba pustená späť do vody Pačkiovci na rybách...
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51. týždeň December 2014

Dve slniečka Pasovačka so sumcom Jaro H.

Sumec a vobler Salmo PerchRobo a sumec 118 cm na Salmo vobler Perch
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52. týždeň December 2014

SUROVINY pre 10-12 osôb: Ryby - vyčistené a zbavené 
šupín, nakrájame na podkovy: cca 20-24 ks (najlepšie 
z viacerých druhov: kapor, sumec, lieň, karas, mrena, 
pleskáč, podustva, nosáľ, jalec..), hlavy zo sumcov 
a  kaprov (3-4 ks, zbavené žiabrí), vnútornosti  rýb 
(ikry, mlieč, slezina, pečeň), 6-7 l vody, domáca údená 
neprerastená slanina (pokrájaná na malé kocky, cca 
25 ks), bravčová masť, kyslá pochúťková smotana 
alebo smotana na varenie, krupicové knedličky 
(halušky alebo široké rezance).
Zelenina: 6 paprík, 6 paradajok, 3 mrkvy, 2 petržleny, 
1 zeler, petržlenová a zelerová vňať, 5 veľkých 
cubúľ, 7 strúčikov cesnaku, cca 1-1,5 kg zemiakov. 
Papriky a ostatnú koreňovú zeleninu nakrájame na 
kolieska a rozdelíme na prúžky, paradajky a zemiaky 
na mesiačiky. Koreniny: soľ, mletá červená paprika, 
rasca, pikantná „chili“, alebo „tobasco“ omáčka, 
kvalitná mletá červená paprika cca 100 g, 1 PL 
hubového korenia. 
Vývar: 3-4 bobkové listy, po 5-6 ks celé čierne a nové 
korenie, 1 polievkovú lyžicu soli.
Knedličky: 
cca 20 dkg krupice, olej, 2 vajcia, vňaťka, soľ
POSTUP PRÍPRAVY:
Vývar: Hlavy a biele ryby (prípadne aj kúsky kapra a 
sumca) dáme variť do vriacej vody, do ktorej pridáme 
uvedené koreniny pre vývar. Po zovretí  varíme cca 
7 minút. Vývar precedíme, z hláv oberieme mäso a 
ostatné kusy rybacieho mäsa prepasírujeme.
Knedličky: Krupicu popražíme na oleji, pridáme 
rozšľahané vajcia, za stáleho miešania dosmažíme. 
Hmotu rozdelíme lyžicou alebo rukami na menšie časti  
(guľky), pridáme trochu vývaru a chvíľku povaríme. 
Potom ich vyberieme a necháme vychladnúť. 
Celkový postup prípravy: V kotlíku na masti  

poškvaríme slaninku, pridáme nadrobno pokrájanú 
cibuľu a posmažíme 2/3 zeleniny. Do kotlíka nalejeme 
vývar. Po zovretí  dochutí me soľou a koreninami, 
pridáme zemiaky a zvyšok zeleniny. Varíme, až kým 
nezačnú mäknúť zemiaky (premiešame). Halászlé 
ešte zahustí me 2 nastrúhanými zemiakmi. Nakoniec 
pridáme ryby, vnútornosti  (ikry a mlieč nakrájame 
alebo rukou natrháme na menšie kusy), mäso z hláv 
a tesne pred dovarením posekanú vňaťku. Po pridaní 
rýb už nesmieme premiešavať. Dovaríme tak, aby sa 
ryby nerozpadávali (cca 7-10 min,). Kto nemá rád silnú 
rybaciu chuť, môže vývar vynechať (resp. nahradiť 
čiastočne, alebo celkom vodou).. Ak nemáme hlavy 
potrebné na vývar, rybaciu chuť zvýrazníme bujónom 
(2-3 ks), ktorý pridáme spolu s koreninami. Popritom 
nezabudnime pred jej dokončením ochutnať kúsok 
ryby a zemiaky (ešte predtým), či majú správnu 
konzistenciu a či sú dovarené. 
Pred nabratí m polievky do taniera naberieme 
knedličky a nakoniec podľa chuti  na zjemnenie 
môžeme pridať smotanku, ktorú, predtým rozriedime 
s trochou polievky. Porcie nabrané do tanierov 
ozdobíme a dochutí me nadrobno posekanou vňaťkou 
a trochou smotany na varenie (alebo šľahačkovej). 
Príloha: Chlieb. Podávame so svetlým pivom. 

autor: Robo Fülöp

BOHATÉ HALÁSZLÉ 
(RYBACIA POLIEVKA)



Prajeme Vám veľa šťastia
do nového roka
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veľkoobchod pre rybárske potreby,
športové značkové oblečenie a obuv

Dôležité dni:033/778 24 24
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info@sports.sk
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DRUHY RYBY DRUHY RYBY
Amur biely 60 cm
Boleň dravý 40 cm
Hlavátka podunajská 70 cm
Jalec hlavatý 20 cm
Jeseter malý 45 cm
Kapor rybničný 40 cm
Lieň sliznatý 25 cm
Lipeň tymianový 27 cm
Mieň sladkovodný 35 cm
Mrena severná 40 cm
Nosáľ sťahovavý 25 cm
Pleskáč vysoký 30 cm
Podustva severná 30 cm
Pstruh dúhový 25 cm
Pstruh jazerný 45 cm
Pstruh potočný 25 cm
Sivoň potočný 25 cm
Sumec veľký 70 cm
Šťuka severná 60 cm
Tolstolobik pestrý 45 cm
Úhor európsky 45 cm
Zubáč veľkoústy 50 cm
Mrena škvrnitá 25 cm
Pleskáč siný 20 cm
Pleskáč tuponosý 20 cm
Sih maréna 25 cm
Tolstolobik biely 45 cm
Zubáč volžský 35 cm

VODY PSTRUHOVITÉ VODY KAPROVITÉ VODY LIPEŇOVITÉ

Január ---------------------- 7.00-17.00 hod. ----------------------
Február ---------------------- 7.00-17.00 hod. ----------------------
Marec ---------------------- 5.00-21.00 hod. ----------------------
Apríl 6.00-19.00 hod. 5.00-21.00 hod. ----------------------
Máj 5.00-21.00 hod. 4.00-24.00 hod. ----------------------
Jún 4.00-22.00 hod. 4.00-24.00 hod. 4.00-22.00 hod.
Júl 4.00-22.00 hod. 0.00-24.00 hod. 4.00-22.00 hod.
August 5.00-21.00 hod. 0.00-24.00 hod. 4.00-22.00 hod.
September 6.00-19.00 hod. 0.00-24.00 hod. 5.00-21.00 hod.
Október ---------------------- 4.00-24.00 hod. 5.00-21.00 hod.
November ---------------------- 7.00-20.00 hod. 7.00-19.00 hod.
December ---------------------- 7.00-20.00 hod. 7.00-19.00 hod.

ZÁKONNÉ NAJMENŠIE LOVNÉ MIERY RÝB DENNÝ ČAS LOVU RÝB

AKTIVITA RÝB PODĽA VPLYVU MESIACA 
NA FYZIOLÓGIU ORGANIZMU RÝB

FÁZY MESIACA

malá akti vita rýb

nov

prvá štvrť

posledná štvrť

spln

stredná akti vita rýb

veľmi dobrá akti vita rýb



Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Boleň dravý
Hlaváč pásoplutvý
Hlavátka podunajská
Jeseter malý
Kapor rybničný
Lieň sliznatý
Lipeň tymianový
Mieň sladkovodný
Mrena severná
Nosáľ sťahovavý
Pleskáč vysoký
Podustva severná
Pstruh dúhový
Pstruh jazerný
Pstruh potočný
Sivoň potočný
Sumec veľký
Štuka severná
Úhor európsky
Zubáč veľkoústy
Hlaváč bieloplutvý
Jalec maloústy
Mrena škvrnitá
Pleskáč tuponosý

ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY RÝB Celoročne sú chránené:

Blatniak tmavý

Býčko rúrkonosý

Čík európsky

Hrebenačka pásavá

Hrebenačka vysoká

Hrúz fúzatý

Hrúz Kesselerov

Jeseter ruský

Kapor sazen

Karas zlati stý

Kolko veľký

Kolok vretenovitý

Lopatka dúhová

Ploska pásavá

Ploti ca lesklá

Ploti ca perleťová

Pĺž severný

Pĺž vrchovský

Šabľa krivočiara


