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Kinského pohár 2002
Jiří Vágenknecht

Spousta zážitků od vody, které se leckomu z nás, co jsme jakýmkoli způsobem propadli
tomu těžko definovatelnému kouzlu rybařiny, vryje do paměti jednou pro vždy. Nebývají to jen
naše setkání s rybami - ať již  s těmi nej, nej, největšími a nej, nej, nejzajímavějšími, s těmi
životními úlovky, které jsme zdolali nebo se s nimi tak či onak potkali, ale i s těmi malými
vzrůstem, ovšem velkými okamžikem, ve kterém se naše bytí protnulo s tím jejich. Leckdo si teď
určitě vybaví svoji první čudlu, kterou vytáhl z nějaké malé tůňky svých dětských let, jiný před
sebou uvidí toho skvělého cejnka, okounka či ouklej vylovenou v jinak beznadějném zimním
odpoledni, kdy lezavá zima a dlouhé okamžiky bez záběru změnily vytoužený a nadějný rybářský
výlet na zoufalou touhu po alespoň jakémkoli náznaku rybí aktivity. Právě takhle se jindy a jinak
naprosto pominutelná rybička na konci vlasce změní v onen hřejivý sluneční paprsek, zapisující
se nesmazatelně kamsi hluboko do našeho povědomí. Ale mohou to být třeba i labutí námluvy
někde v odlehlém rákosí, drahokamově modrý ledňáček nebo dokonce vlha v překvapivém,
tichém setkání někde v ústraní říčního ramene, či jiné a další krásy přírody a její kouzla. Nebo to
mohou a často taky bývají kamarádství a přátelství na dlouhá léta nebo dokonce na celý život
nebo také jen prchavá, ale přesto nezapomenutelná setkání s kolegy rybáři, či náhodnými lidmi
od vody a nebo přesně naopak – klid, klídeček a pocit nádherného osamocení daleko od shonu
a hemžení ostatního človečenstva. Prostě může toho být opravdu mnoho a mnoho, co si každý
z nás, coby stoupenců Petrova cechu na tom našem koníčku můžeme najít, oblíbit, upřednostnit
a vychutnat. Není málo ani takových, kdo si svoji vášeň pro lovení ryb ještě zpestřují a koření
adrenalinem vyplavovaným při nejrůznějších soutěžních kláních. To je každopádně kapitola sama
pro sebe. Navíc, díky tomu, že to je možná daleko spíš víc o lidech než jen o rybách, nabývá
závodění onu mnohotvarou, komplikovanou, obtížně postižitelnou, ale rozhodně zajímavou
a v úhrnu jistě přínosnou formu (obsah nevyjímaje). Dají se v tom sice také hledat (a určitě
i najít) lecjaká stinná místa a temnější projekce lidských rozměrů, ale nic na světě není jen bílé
nebo jen černé, že? No, možná škoda, ale daleko spíš naštěstí. Jenže to začínám zabíhat
do krajností, o kterých by tohle líčení samozřejmě být nemělo. Tohle psaní by mělo být hlavně
a především vylíčením jednoho z mých opravdu velkých rybářských a závodnických zážitků,
které je složené ze spousty menších i větších střípků jednotlivých epizodek těch mnoha hodin,
které se podle toho známého přísloví do délky života sice nezapočítávají, ale kusem života přesto
jsou a v úhrnu tvoří barevnou a plastickou mozaiku závodů, na které se nezapomíná. Tedy
nezapomíná…. Všechno na světě má pochopitelnou tendenci stárnout, šednout, rozpadat se na
drobnější a drobnější částečky a uplývat do ztracena a zapomnění. Lidské vzpomínky víc než
cokoli jiného. A tak jsem se rozhodl tenhle příběh postupně sepsat a podělit se s ním. Víc hlav víc
ví a třeba se tak zapíšu do nějaké kolektivní paměti ☺.

Jasně! Fajn! Nechávám toho! Vykašlejme se na tyhle sladké, rádoby romantické, kýčovité
a prvoplánově vykalkulované slinty a přejděme k věci.

Veškerá následující slova, věty, souvětí a odstavce směřují pouze a výhradně k ukojení
a předestření mého narcistního, vychloubačného a soběstředného ega a na nějaké vypovídací
hodnotě mi opravdu pramálo záleží. Jo a možná by se to někomu (předesílám oprávněně!) mohlo
celé jevit jako trapná, uboze maskovaná reklama čehokoli a snůška narážek a nevalných,
nepřenosných vtípků určená výhradně pro spikleneckou skupinku zasvěcenců a kamarádíčků.
Takže pokud by vám něco takového – cokoli a jakkoli nezamlouvalo nenamáhejte se a netrapte se
s dalším čtením. Slovy klasika – Bylo by to o ničem! Pokud by vám to ale a priori nijak zvlášť
nevadilo a nějak se s tím smíříte nebo to dokážete překousnout pak - prosím laskavě dále
namáhejte své oční nervy a představivost a pusťte se s chutí do dalšího louskání písmenek. Hodně
zdaru!
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Teď už pěkně v suchu a v teple u Ríši na krámě. Úsměv na tváři, celková
pohoda okolo a cenná trofej v našem držení. Idylka, což? ☺

„Ríšo, jsi bůh!“Něco podobně patetického a pitomého se mi dralo na rty, když jsem
v náruči svíral křišťálovou trofej s erbem rodu Kinských a modrou umělecky vyvedenou figurální
rybou jako symbolem vlastního smyslu soutěžního klání. Jenže mé nadšení a blažené pocity,
které bych takhle rád ventiloval, byly více než účinně utlumeny hned několika pádnými důvody.
Předně to byla vcelku pochopitelná únava. Ono nezahmouřit oko více než 40 hodin, to se dá ještě
nějak skousnout nebo alespoň představit, ale nespat takhle přes noc, která téhle ,pohárové’ chvíli
předcházela a vydržet to i po odeznění předstartovní, závodní a lovecké horečky byl opravdu
heroický výkon. A pak – byla by to asi trošinku nepředloženost s ohledem na mírně řečeno
vypjatou atmosféru, která vyhlašování provázela a předcházela. Prostě na podobné frajeřinky tu
nebylo místo ani čas a já si toho byl více než dobře vědom. Na jednu stranu to bylo i celkem
pochopitelné, nebyli jsme s Ríšou sami, kdo únavou sotva stál na nohách a dlouhou dobu
nervózně přešlapoval a čekal na zpracování výsledků. Jakékoli další průtahy by mohly být onou
příslovečnou poslední kapkou v pomyslné číši trpělivosti davu. A naopak, byli jsme jediní u koho
byly přestáté útrapy mile kompenzovány pocity vítězství a zadostiučinění v té maximálně možné
míře. I když musím přiznat, že ten anonymní čertík, co vystrčil pichlavé růžky prohlášením,
„Konopas(si) to zase vyžral(i)“, mě docela dostal. Bylo sice možné si to vyložit různě, ale
v kombinaci s tónem, jakým to bylo vyřčeno, rozhodně nijak pozitivně. Malinko to sice
vyvažovala reakce druhé strany: „Ty vole, ale ty kokoti chytali prej fakt durch, celou noc….“,
která se mohla do značné míry blížit slovům uznání, ač to tak míněno být nemuselo. Ale spousta
věcí, které se udály během posledních dvou dnů byla prostě jinak než se mohlo ve světle těchto
souvislostí a zjednodušených stanovisek jevit…

Začalo to vcelku nevinně,
jak už to u většiny
podstatných věcí (jo,
samozřejmě hlavně
malérů!) bývá….
Cestou z práce jsem to
nevydržel (ostatně jako
téměř nikdy, když stihnu
zavírací dobu) a zabrousil
jsem k Ríšovi do krámu.
V květnu otevřená malá
prodejnička rybářských
potřeb v Pardubicích –
Polabinách je spojená
s podobně mrňavou
mísírničkou dobrot pro
ryby, která nádherně voní
už na dálku a dává tak
nějak názorně až
hmatatelně tušit, jaké
vábení se tam chystá pro

nebohé oploutvence. Provozování těchto zařízení, vytěžuje Ríšovy kapacity do té míry, že své
závodní i nezávodní rybářské aktivity omezil na nejnutnější ligové minimum a pár večerních
výletů na sumíky. No, po pravdě, i já si jen tak tak udržuji rodinnou pohodu, když se často vracím
domů a na Primě běžně končí Sauna, či začínají zprávy na Nově a já jsem nepopiratelně cítit
perníkem, Damkami a Sensaskami a tvrdím, že jsem se opravdu takhle zdržel v práci. Že je ten
druhý případ, kdy to ještě před zavíračkou stihnu, minimálně stejně četný jako ten první asi
nemusím zvlášť zdůrazňovat. Nakonec fakt a vysvětlování, že chlap musí mít nějakého koníčka
(či neřest) a že má jediná (a hlavní) se omezuje na ryby a to již drahnou dobu jen o víkendech
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dovolené a že kdybych se tu a tam nevypravil na závody, tak ani nevím, jak vypadá kapr a že
u Ríši mám k těm rybám alespoň zprostředkovaně o kus blíž, je u mé drahé přítelkyně hodně
ohraná (a samozřejmě stále míň populární) písnička, snad nemusím rozvádět. Ale to jsem trošku
odbočil (doufám, že si na to pomaloučku začínáte zvykat, pokud jste si již nezvykli…☺) a prostě
jsem seběhl do suterénu, nakoukl do mísírny, abych zjistil, že Ríša je vedle na krámě a něco kutí
za pultem a už jsem se rozhlížel, kde že je co nového. Ríša už tenhle rituál zná a usměrňuje mou
zvědavost prostým pokývnutím hlavy do míst, kam mám efektivně napřít pozornost v první řadě.
No a teď jen významně nakrčil obočí nad hromádkou papírů, co ležela na pultě vedle tiskárny.
Takže, co to tu máme, že by to byly závody? A modří už vědí – byly to závody! Ale jaké? Žďár
je pryč a o žádné Poličce nevím, Třeboň není nic nového… Co to … může být? A tak
s důsledným soustředěním pročítám velice velmi zajímavé propozice. Přes termín, lokalitu,
charakter násady se dostávám k dalším podmínkám. Hmmm – startovné – hmmm 1300,- Kč…
To je dost, jo, ale za tým…. tým, tým…. Sakra, závod dvojic! Zdá se, že se někdo inspiroval
Poličkou. Nakonec, proč ne? Jen mi paralelně před očima probíhá kraťoučký seznam možných
spolubojovníků. No, po pravdě, s ohledem na ostatní podmínky – termín (konec prázdnin
a dovolených), doby lovu (30 hodin v kuse) a nakonec i to startovné je seznam perspektivních
kandidátů dost řídký.
„Tak co ty na to?“ neutrálně vyzvídá Ríša. „No, co by? Dobrý.“ krčím rameny. Zdá se, že tohle
není tak úplně to, co Ríša čekal (reakce asi nezněla dost nadšeně). A tak se, jakoby mimochodem,
zeptá: „Nešel bys zalovit se mnou?“ Čelist mi spadla div nerozbila sklo na pultu a oči mi málem
vypadly z důlku. „Cože? S tebou? Vždyť ty nemáš pomalu čas si dojít na záchod a doma ti děti
začínají říkat strejdo a ty bys zabil celý víkend závodama?!“ Tomu se mi nějak nechce věřit. Ale
opatrně sonduji dál, protože tohle vypadá přinejmenším na zajímavou příležitost k tahání rozumů,
jak že si to pan Konopásek vlastně představuje. ‚Ty, hele, panáčku, nemáš ty zrovna, čirou
náhodou, v té době ligu v Luži?!“ Ríša se zarazí. Hmmmmm, tak nic, loučím se se světlými
zítřky v duchu. Ale Ríša nerezignuje. „Ne, teda jo, ale možná, ne ….to bude v pohodě. To je
kousek. To bych v klidu stíhal.“ „No, ne, že bych tě chtěl nějak zrazovat nebo jinak deprimovat,
ale nepřeceňuješ se malinko? Tedy malinko dost?!“ ptám se, ale spíš sám pro sebe, potichu.
„Hele, já vím, že jsi čtvrtku letošní padesátky v Poličce odchytal sám, ale přece jen… No, jak
myslíš,…“ perou se ve mně pocity – odchytat kus sakra dlouhých závodů sám….. A na druhé
straně zase chytat s Ríšou! Dilema potom není nijak dramatické. Druhá miska vah při
rozhodování jasně převažuje. A co je vůbec nejlepší, začínám se tak trošku podvědomě těšit.
Z Ríši stačilo ještě vylézt, že má v plánu opět vyzkoušet nějaké nové krmení a že už má vlastně
taky docela slušný závodní absťák (no, aby ne!). A nakonec že já budu určitě dobrý kůň do
dvojky, prostě, zdá se, že má sláva hvězd se dotýká a Vodička i Čermus a další přinesli o mém
působení na slavných poličských maratónech, kde jsem chytal (bez valných vyhlídek na solidní
umístění) úplně „do mrtva“ vážně solidní reference. Nakonec nepřeháněli, když pobaveně líčili,
že i když jsem ve finále přece jen odpadl, bič jsem z ruky nepustil a i ze spaní jsem dokázal
registrovat záběr… Inu, všechno zlé… A i když jsem si možná v duchu říkal „Polička never
more“ naskočil jsem do podobného šílenství zas. A nebyl jsem sám! A i když Ríša přes veškerá
předsevzetí nechal v konečném stadiu příprav zase vše na poslední chvíli, já si už na odchodu
v duchu sumíroval, co všechno bude potřeba udělat, zařídit, přichystat, domluvit a na tu poslední
chvíli NENECHAT. Současně jsem, hezky operativně, přiřazoval jednotlivým položkám relativní
priority (abych je vzápětí změnil nebo zapomněl). Prostě, začal jsem se na to těšit, jak spermie na
vajíčko. Jenže, podobně, jako v tomhle přirovnání, nebývá všechno podle plánu… a to přesvědčit
drahou přítelkyni, že bude muset oželet moji sladkou přítomnost další víkend, bylo téměř to
nejmenší. Upravit rozpočet tak, aby nějak unesl nutnou mimořádnou finanční zátěž, bylo značně
náročnější, ale zadařilo se, stejně jako pololegální shánění medikamentů, které by usnadnily
přežití v bdělém a co možná aktivním stavu alespoň přes noc. Jedním z mála, ale z velice
podstatných přínosů absolvování již zmíněných letošních poličských maratónů (kaprařská
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24hodinovka a Velká cena 2 x 25 hodin) bylo poznání, že jet takovou zátěž bez tréninku
a mírného dopingu jen na pevnou vůli, kafe a nějaký ten cukr z energy drinků se bez následků
(2 - 3 denní pracovní nepoužitelnost = vynucená dovolená) prostě nedá. S pomocí výdobytků
medicínské vědy, je to sice snazší, ale i tak není o co stát (věřit nemusíte, ale raději to
nezkoušejte). Nakonec, kdo ví, co mi to ta doktorka s potutelným úsměvem vlastně předepsala.
(Jo, máte pravdu, projímadlo vás taky dovede účinně udržet na nohou, že?) Zdrojem
předvídatelně nepředvídatelných kolizí byl nakonec zase Ríša. Jak jinak taky, že? Kdo ho zná ví,
o čem je řeč, kdo ho nezná, věřte, opět není o co stát! I když musím uznat, že se v jistých
ohledech tentokrát překonal. Zřejmě kvůli lize začal rozmotávat své poklady už večer místo těsně
před přípravou závodů. A dokonce i nějaké pruty nacpal do tašek dřív než těsně před odjezdem.
Ovšem, klasické: „Ještě musím něco dozařídit“ nás nakonec stejně neminulo, takže o kouzlo
improvizace jsem ochuzen (opět!!) nezůstal. Co mě však docela hodně dost rozladilo, byla
skutečnost, že na tyhle výjimečné (alespoň pro mě- budu přece zase chytat s Ríšou!) nezrušil
objednávky desítek kil krmení od známých i méně známých ksichtů právě na tyhle závody. Poté,
co jsem celkem jasně vyjádřil svoji nelibost a nesouhlas, se jen pousmál a snažil se mě uklidnit:
„Klídek, já ještě něco vymyslím. Dorazíme to konopím a možná i nějakou kaprovou srágorou
od Senzasu. Něco mi zbylo z mistrovství. A stejně, víš dobře, že je to v rukách a v hlavě.“ „Však
právě! Na moje ruce nespoléhej a na hlavu už raději vůbec ne“, rozpaloval jsem se do červena
a dával jsem svým sobeckým pocitům ukřivděnosti volný průběh. „Klídek, Knechťa, jak jsem
slyšel, je tam hafo malých kapříků, tak do pětatřiceti, co utekli z Velkého Dářka. A na ně musí
být systém, protože na nich se to dá vyhrát.“ „A ty nějaký máš?“ vyzvídám, „Ne! Ale něco
vymyslím!“

Ó, jaká útěcha, ó jaká perspektiva, Konopasi, Konopasi…
Datum akce se blížil, podrobnosti se ujasňovaly (podobně jako předpověď počasí, která

slibovala hezky až krásně), krmení vonělo, mé návraty z práce se prodlužovaly, ale slibovaný
zaručený systém na malé kapříky (- malý kapr + hloupý kapr + hladový kapr + hodně záběrů
+ rychlé a spolehlivé záběry + spolehlivý zásek a rychlé zdolání = „easy body“) stále nějak nikde.
Ále, co se vlastně divím… jako bych neznal fenomén Konopásek a jeho bezproblémové plány.
Nakonec zůstává stále to jedno, ano, modří zase vědí, Kouzlo improvizace. I když, teď se musím
přiznat, malinko mu křivdím, nakonec, pozdě ale přece, s jedním malinkým fíglem - mít něco, co
jiní nemají - na mé věčné žbrblání a naléhání reagoval. Netvrdím, že to bylo to, co nějakým
zásadním způsobem ovlivnilo (nebo mohlo ovlivnit) výsledek, ale svůj účel to do značné míry
splnilo. Byl jsem uklidněn. Přesněji, či lépe, byla mi zacpána huba. Ale něco na tom určitě je.
Kapři jsou bez pochyby na sladké a zahuštěná řepná melasa, kterou Ríša krmení nakonec
rozdělával, byla sladká opravdu dost (ruce se mi při vzpomínce na to lepí snad ještě teď). A že ji
asi nikdo jiný v krmení neměl, je dost pravděpodobné. Každopádně, tato ingredience byla
„trumfem“, který Ríša vytáhl z rukávu (přesněji z batohu) opravdu až v poslední chvíli. Skoro
jsem nabyl dojmu, že to udělal naschvál a mým otravným držkováním a soustavnými stížnostmi
a agresivními rozbory – jak si to tedy hodlá představovat – se perverzně bavil. Sadista úchylnej!

Zbývalo tak dořešit pár nejpodstatnějších věcí. Tedy věci na přežití - s ohledem na
nádhernou předpověď počasí – šortky, tmavé brýle, opalovací krém a dostatek tekutin – svatá
prostoto! Dopravu - vzhledem k plánovaným Ríšovým přesunům i objemu volně ložených
zbytečností i potřebností a krmení (mimochodem, má záliba v triplicitní výbavě nevymizela, jen
se rozmělnila na trojnásobné množství duplicit, naštěstí omezená mojí malou osobní nosností
a neochotou absolvovat opakovaně delší či jinak náročnější procházky) byla dopravní obslužnost
jasná - každý svým autem. A nakonec otázku živé návnady a nástrah. Patentky do krmení Ríša po
zkušenostech z Poličky, kde jejich přítomnost nezřídka znamenala maximální zájem kaprů
o návnadu a ignoraci nástrah, vyřadil ze seznamu priorit: „Přinejhorším dotáhnu něco málo z ligy,
ale jen pro krajní nouzi. Krmení by mělo stačit samo o sobě a stejně ještě určitě něco vymyslím!“
(rozuměj: mám něco v plánu, ale nezkoušej koumat co!). Velké patentky na chytání, co
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Tohle je opravdu autentický, dokumentární snímek Ríšova
operativně aplikovatelného plavačkového materiálu v plné
pohotovosti. To je kvas, ze kterého se pod jeho rukama
dovede zrodit opravdu fantastický výkon a úspěch. (Dobrý,
co?)

Na význam toho plastového šatního ramínka se mě
opravdu neptejte. Ale moc bych za to nedal, že nějaký hlubší
význam nebo uplatnění v Ríšově systému a strategickém
arzenálu určitě (určitě!) má ☺.

by záchranný kruh pro případ slabého až mizerného braní byly ovšem krajně žádoucí. Navíc by
se hodily i na ligu. Žel, marnost nad marnost, veškeré samozásobitelské snahy vybouchly. Ani
přehrabání několika (desítek) kubíků bahna v osvědčených i nových lokalitách nevyneslo nic víc,
než pár přestárlých chudinek v sumě 20 – 30 kousků. Bída, děs. „No, snad alespoň na ligu někdo
něco doveze“, uklidňoval jsem Ríšu. „Důvěřivče optimistická,“ jakoby říkal jeho unavený
pohled! Ale asi tomu chtěl taky věřit a tak mi to nijak vehementně nevyvracel. Nakonec, na tom
svět nestojí! Poslední vypečenou vychytávkou byli červi – oblíbený a osvědčený mls nejen pro
kapry (jak vám asi potvrdí každý, kdo jimi legálně, pololegálně či nelegálně krmil). Žel i tato
položka byla jako zakletá. Na poslední chvíli (jak také jinak, že?) jich ve čtvrtek večer Pepa
přivezl asi 10 litrů. Žel, ještě nevyčištění červi (fakt smrděli, div se nedělaly na dveřích dodávky
boule, bluéééé) povožení ve vyhřátém autíčku zřejmě nebrali jako zajímavý výlet. No a pokud
ano, pojali ho mírně netradičně, tak nějak lumíkovsky, takže skončil hromadným úmrtím a pod
sítem se nakonec belhalo pár deci (tak půllitr) červího lazaretu. Hmmm, jak s touhle kapacitou
budeme konkurovat avizovaným desítkám litrů ve výbavě řady dalších manšaftů mi nějak
nedocházelo. Třeba budou červi do krmení zakázaní, utěšoval jsem se. „No, a nebo budu muset
něco vydlužit, tohle nestačí ani na chytání. Panáčku, nejedem v tom sami, pro nás byly jen 2
litry,“ zasmušil se Ríša. Prostě, jak jsem již řekl, přípravy byly v plném proudu a „dařilo se“. Ale
„lepší příští“ mělo teprve přijít. Ovšem líčení dalších zábavných zmatků s chystáním
a domlouváním se, už raději vynechám nebo z toho bude jedinečný námět na úspěšnou mexickou
telenovelu (to je taková ta, jak se hrdina a hrdinka ve 112. díle seznámí, pak ve 238. rozejdou,
aby se v 811. mohli sejít a ona v 867. tragicky zahyne těsně před svatbou, tedy vlastně jen
havaruje v letadle někde nad mořem, aby se mohla zachránit a ztratit paměť…).

No, zkrátka, byla sobota, krátce
po čtvrté ráno a já spolu s dalšími dvěma
Ríšovými kamarády, kteří si jeli odbýt
svůj závodnický křest ohněm, netrpělivě
podupával před Ríšovým obchodem.
Přesně podle dohody, jen s tím rozdílem,
že podle dohody měl být Ríša na krámě
a tam bylo jen zamčeno a tma. Trvalo to
asi čtvrt hodiny než nám došla trpělivost
a prostě jsme to nevydrželi a jeli mu
domů naproti, abychom ho v případě
krajní nouze vytáhli z rakve. Doma však
nebyl – nikdo! Polil mě studený pot, při
představě, co všechno se mohlo přihodit.
Představám logicky dominovaly
pohřebák, eRZeta, poblitý stůl
v restauraci nejnižší cenové kategorie a
jiné bahno, zejména mravní, Konopase
obsahující. Po poněkud váhavém
návratu do výchozího bodu jsme ale
Ríšu dohonili. Evidentně našel cestou na
kole nějakou „zkratku“, kterou nás
vtipně míjel a hned hrdě předeslal
(opravdu se chlubil!), že spal celé (!) tři

hodiny. Málem mě omývali. No, seběhnul dolů do krámu, donaházel zhruba metrák drobností do
Pola, co se nevešlo (díky Ríšovým specifickým představám o systému, logice a rovnání - fakt
nepřeháním, Ríša má opravdu k některým věcem hodně specifický přístup, docela dobře to může
dokumentovat druhý obrázek) k němu, muselo se vejít ke mně. Leckdo by se možná podivil, co
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všechno je možné do napohled prťavého Káčka natěsnat. Jen to chce lehce nadzvednout ucho
u kýblu při řazení zpátečky a poněkud víc posunout futrál s pruty, když je tam potřeba dát pětku.
Inu, útulně bylo v interiéru. Vzhledem k mému chabému orientačnímu smyslu a ke skutečnosti,
že jsem měl jen velmi matné tušení, kde je místo určení jsem byl vybrán, jako spolehlivý vůdce
kolony (zřejmě nebylo dosavadní zpoždění - cca hodinové – dostatečné). Domluvenou rychlostí -
nikde ne víc než 100 a přes vesnice s rozumem - jsme ale (světe div se!) bez větších problémů
těsně před půl sedmou dorazili na výchozí bod cílové destinace.

Na to, že se od osmi mělo krmit nás čekala ještě dost zajímavá anabáze. První bylo najít
místo na zaparkování, což přes hrozivě vyhlížející zaplnění travnaté plochy před námi nebylo
nakonec až tak nesnadné. Hůř vypadalo, jak se na Ríšu i v tom vzdáleném a nenápadném koutě
sesypali věřitelé, lační krmení a červů. Což o to, krmení by celkem bylo, i když po tom kvantu,
co tlačilo tlumiče a zástěrky na Ríšově autě nebezpečně dolů, se jen zaprášilo (byl jsem nakonec
rád, že jsem našich dvacet kilo zašil do bezpečí k sobě – nebyl jsem si jistý, zda by Ríša dobrácky
neudal i to). Zato červi se stali předmětem komplikovaných jednání a přesunů, které mi nějak
unikaly (tak nějak asi putuje peněženka či skořápky v rukách šikovných, snědých kapsářů – tu je,
tu není, tu je plná, tam je prázdná – kde je?). Nakonec se mi docela ulevilo. Ríša má asi šikovné
ruce (nebo obchodního ducha?) a k hrsti našich chcípáčků přibyl asi litr exkluzivních homemade
pinků. Krmení červy sice povolené asi (naštěstí!) nebude, ale co kdyby – takže, hlavně
to nepodcenit. V každém případě, konkurence byla na první i druhý pohled více než značná (a to
se nejednalo jen o červy!!!). Lidí se na tu slávu sešlo až až. A můžu s klidným svědomím tvrdit,
že dobrá třetina – staří známí ze závodů. Však jsem je skoro nestíhal zdravit, jak pobíhali kolem
Ríši a následně pak při chození kolem dlouhatánské (asi třičtvrtěhodinové) fronty na losování.
Frontu nám nakonec nezištně vystáli skoro celou ti Ríšovi noví kamarádi – Ondra Bartoš a jeho
bratránek. Na poslední chvíli jsem je doběhl a nalosoval z nového odpadkového koše číslo 237.
Zhruba jsem skouknul plánek, kde se místo nachází a dbal rad zkušenějších a slov pořadatelů
a jal jsem se jet zaparkovat z druhé strany „kousek od stanoviště“. Ale ouha! Ano, tušíte správně
všichni! Realita byla opět o krok napřed v dělání drobných životních zpestřeníček (čti
naschválů!). Nakonec jsem parkoval slaboučký kilometr od „štontu“. Pochopitelně kilometřík
lesem, kde stromy rozhodně nebyly od sebe dost daleko tak, aby se mezi nimi dalo s bagáží ála
Pilák projít. Navíc, mé tušení o poloze vylosovaného stanoviště bylo velmi kusé. Takže bloudění
dezorientovaného rybáře, čili štreka Pilák rok poté mínus bažina tu byla opět, samozřejmě
v bleděmodrém. Začínám mít pocit, že jak se těsně před závodem do nitě nepropotím a zbytečně
nevynervuji, tak prostě slušně nezachytám. Tady sice absentovala oblíbená bahenní intermezza
z obcházení Piláku, ale zato jsem si svých 25 – 30 kg nesl dvakrát. A samozřejmě, aby mi to
nebylo líto, i toho bahna jsem si měl  nakonec užít, že by Piešťany bledly závistí. Piešťany?!
Pche!! Ale zatím jsem se plahočil s rybařinou, a bádal, kam že to ten arzenál a svou tělesnou
schránku vlastně umístím. Nakonec to netrvalo zas až tak dlouho a obhlížel jsem své (tedy dobrá,
naše) stanoviště na příští den, skoro dva a nestačil jsem se divit. Žel můj úžas nevycházel z příliš
pozitivních zjištění. První tvrdá rána byly vzdálenosti mezi jednotlivými čísly. Velkolepě
slibovaných krásných deset metrů pro dvojici se smrsklo na ubohoučké tři, leckde i míň. Po
pravdě, uváděných 17 hektarů se mi v reálu taky zdálo nějak malých, ale kdo ví, byl to jen pocit.
Jaké pocity ovšem zažívali nebožáci sevření v některém koutě jsem si dovedl víc než živě
představit a mile rád jsem je oželel. Vlastně, neseděli jsme si až tak zle. Nalevo od nás bylo zatím
neobsazené místo a hned vedle něho křoví, takže doleva dobrých 7 – 8 metrů volno a napravo se
těsnali na nějakých deseti metrech jen další tři dvojice. Ta poslední seděla skoro přímo na hraně
koláče vodních travin, sahajících dobře dvacet metrů do vody a padesát, možná sedmdesát za roh
doprava. Prostě, docela intimčo. Horší to ale bylo  s prostorem za námi. Zatím jsem nevěděl, že
ta 236 vlevo zůstane volná a přímo za naším číslem se roztomile nakláněla dvacetimetrová
pokroucená bříza, břízka, větvička zelená. No, zas až tak zelená nebyla a hlavně by naprosto
znemožňovala normálně nahazovat. Ke slovu tedy přišel ostrý nůž, opatrné prozkoumání okolí
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(kdo že se dívá?), trocha cviku a v okamžiku byl proveden odlehčovací řez, který organizátoři
evidentně zanedbali, respektive odflákli (pro extrémní ekologisty a jiné zelené, ta větev byla
opravdu napůl suchá – někdo ji totiž evidentně zkoušel zlomit již před mým chirurgickým
zákrokem). Jenže ani to nestačilo. Těch pár centimetrů suché země dovolilo sotva poskládat naši
„skromnou“ výbavu. Pro nahazování bylo nutné přesunout těžiště nad řídké bahýnko, zahnívající
ostrou trávu a pár centimetrů po ránu pěkně studené vody. Každopádně to nebylo nic pro mé
kotníčkové kecky. Tohle jsem  podcenil (opět!). Co se dalo dělat, obutí dolů a s lehkým sykáním
jsem se začal uhnízďovat ve vybrané strategické pozici. První základní a rozhodující bod
programu bylo v téhle chvíli uchystat první porci krmení. Tak moc času zase nezbývalo.
No nevím, jak výstižně popsat kýbl voňavých mňamek, který bych i přes veškerou lákavost věru
nechtěl konzumovat bez kapří pomoci. Takových 15 kilo suché směsi se vhodnou úpravou
transformuje na poctivých 40 litrů. Na druhou stranu musím uznat, že se mi sliny docela hodně
dost sbíhaly – vonělo to fakt nádherně. S ohledem na moji vcelku mizivou zručnost při zacházení
s prakem jsme se s Ríšou nijak nedohadovali, kde je čí místo. Já usilovně mačkal šištičky (až mě
zápěstí bolela) a Ríša je střílel na nějakých 50 metrů s bravurou a přesností, která mě fascinuje
od chvíle, kdy jsem ho při téhle aktivitě viděl poprvé. Ne, že by tu a tam něco neuteklo bokem,
ale nasázet 95% krmení při téhle vzdálenosti na plochu plážové osušky je prostě fascinující
výkon. Podával jsem šištičku za šištičkou a za hrubou půlhodinku ležel solidní základ
na zvoleném místě – proti bílému komínu na kiosku na druhé straně. Ríša se jen pobaveně usmál,
když jsem konstatoval, že pokud by tady plavala labuť či jiná vodní drůbež, tak si o tu kupu odře
břicho. Fakt byl skoro div, že tomu kopečku krmení nekoukala špička z vody. Na těch 50 metrech
vody bylo tak metr dvacet hloubky, tedy docela dost mělko. Ostatně jako všude kolem. Třicet
metrů před námi bylo tak maximálně půl metru, což nebyla žádná sláva a muselo se počítat s tím,
že se ryby budou dost plašit. To se také poměrně záhy potvrdilo. Ještě před startovním výstřelem
(mimochodem značně pouťového charakteru – odpálený dělobuch tutově vyplašil i sledě v půlce
Atlantiku a klidumilovné rybáře opravdu nenadchnul), těsně poté, co se Ríša tiše vytratil za
svými ligovými povinnostmi v družstvu, se na krmení objevilo několik velice pěkných - slibných
vln. Ovšem, ten rachot na hladinu dopadajících rybářských vymyšleností a následné vzájemné
hlasité obviňování, kdo, koho, kde a jak přehodil a kdo je jaké pánské, dámské či hybridní
příslušenství, připomínal spíš atmosféru světového fotbalového zápasu a ryby musel vyděsit
tuplem. Kdo to nezná, docela ho musí podobný začátek v zápolení, navenek tak klidného (až
rekreačního) vyžití, jakým je sportovní rybařina, vyděsit. Na některých místech se to zvrhlo
i v klasické vrhačské předhánění kdo dál nebo v čirou zoufalost – kudy kam. Již zmíněné
rozestupy se v některých místech  - obloucích (které zkušení pořadatelé většinou nechávají
neobsazeny) měnily na solidní past, ze které prostě nebylo úniku. Nahodit to dál jak dvacet metrů
od břehu znamenalo zákonité přehazování, stahování, motání, nervozitu, zoufalost, agresivitu
a nakonec rezignaci. V té chvíli jsem docela začal doceňovat svůj hodně nepohodlný, ale
v podstatě bezkonfliktní volný břeh, a když to beru s odstupem a dodatečně - to volno po levé
straně – to byla fakt výhra. S vidinou dlouhých hodin lovu jsem se nikam nehonil. Předstartovní
horečka poněkud ustoupila při krmení a tak jsem zatím spíš sledoval cvrkot, rozkoukával se
a rozvažoval co a jak dál. Poměrně v klidu jsem si počkal kam budou nahazovat sousedi z prava,
zaťapkal jsem trošku dál do vody a nahodil 14-ti gramový angličák tak nějak na kraj zakrmeného
místa a sledoval vodu a dění dookola. Voda táhla znatelně do prava a pořád docela studila do
chodidel, i když jsem si už docela zvykal a při pohledu na krátké rukávy a pomalu se rozvíjející
barevné plátky slunečníků na druhém břehu v začínající solární human-gril-párty jsem byl rád za
každou chvíli, kdy se sluníčko schovávalo v lese za zády. Vím jak dovede krásně uspávat a brát
koncentraci a sílu, která je při těchto akcích vždy poněkud úzkoprofilové zboží. Vyplašeným
rybám se zatím zpátky na krmení moc nechtělo. Takže jsem prozatím ladil náhozy, potahování
a proplavávání propadu nad zakrmeným místem. Nához víc doleva, přitažení, proplavání, pár
škobrtnutí o dno, přidržení, přitažení, přehození, nához o něco dál, proplavání, přitažení – nic!
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Deset minut, čtvrthodinka, dvacet minut – nic, krom občasného pozastavení od nějakých trav
a listí či jiných maličkostí na dně, které ulpívaly na háčku - nic! Ryby by se už pomalu měly začít
nějak projevovat…to nevypadalo zvlášť dobře a slibně! Pomalu přemýšlím, že konečně
připravím a nahodím druhý prut na těžko a pak si bud u hrát s laděním hloubky na propadu. Ten
druhý prut se asi hodí, už pro ten pocit, že využívám prostor, možnosti a čas. Jo, druhý prut bude
fajn! Tyto mé úvahy dost výrazně podporuje i následný záběr u kolegů úplně vpravo, co sedí nad
koláčem té vodní a příbřežní flóry. Jo, záběr evidentně pěkný, divoký, zdolávání efektní – prut
v excitující křivce, ale výsledek (jako ještě hodněkrát potom) docela tristní - kapřík evidentně
dobře ví, kde se v tísni a v případě ústních potíží aktivně angažovat. Zamotání je „na tvrdo“ kapr
se zamele v trávě a vypíná se nebo trhá. V travách nakonec s protivným prásknutím přetíženého
monofilu končí celá montáž. Postižení závodníci  zatím nejsou natolik zoufalí, aby propadli
odhodlání zkusit vydolovat rybu i za cenu nasazení extrémního zdolávání a brodících technik
na krátkých vzdálenostech. Suché prádlo a relativní pohodlí zatím vítězí – pravda, ne nadlouho!
Při sledování marných pokusů vyprostit rybu, která jim vzápětí zabrala na druhý prut a neomylně
sledovala záměry a cíle svého šupinatého předchůdce (opět to skončilo oním protivným
prásknutím bezpochyby kvalitní pětadvacítky), jsem spíše periferně zaznamenal výrazné
zhoupnutí angličáku, který zatím splaval docela dost vpravo. Další zhoupnutí a připotopení
splávku se dá interpretovat jediným (krajně potěšitelným!) způsobem – ZÁBĚR! Následuje
reflexivní přiseknutí do boku , zasvištění vlasce vyšvihnutého z vody, prut do luku a nádherná
vlna (spíš bych tipoval dvě nebo tři) v místech kde jsem naposledy registroval splávek. Jo, je to
kapřík (indikováno známým tetelivým pocitem v oblasti žaludku) a podle tahu fakt slušný. Nářadí
je ale dimenzované na očekávanou velmi solidní násadu a 16-ka návazec na  25g matchce dává
solidní předpoklady k jednání z pozice síly. Navíc nechci příliš omezovat kolegy vpravo, kam
si to kapřík neomylně směřuje. Náklon prutu nalevo, napravo, trocha taktického přetahování
a za necelé dvě minutky je kapr v podběráku. Ani brzda neproklouzla a dobře tříkilový šupináč se
převrací v síťce pod obroučkou plavačkového podběráku. (Na ilustrativním obrázku na poslední
fotce je opravdu přiblížena jen nižší střední třída velikosti lovených ryb) Ták pašáku a mám tě –
neutečeš! Změřit – 55 cm, prima, zapsat, zakroužkovat a šup s tebou do pytle – konzumní rybo!
Nezdržuji se, tunel instaluji trošku provizorně, zapomínám na nějaké těžko a druhý prut a švihem
směřuji nához do míst posledního záběru, sotva stačím zaříznout vlasec pod hladinu registruji
škubanec až do ruky a prudký tah vlasce do boku. Tak tohle bylo rychlé! Ani se nekoukám po
splávku a přisekávám – jasnější a příjemnější záběr si snad ani nedovedu představit! Zaseknutí
ale bylo asi moc prudké nebo byl návazec v uzlu malinko načnutý a já po kratičkém výpadu,
překulení a nádherném zavlnění ryby pod hladinou vytahuji jen smutný praporek s obrtlíkem pod
splávkem. Mrzuté! Ale zatím se tím příliš netrápím a honem navazuji nový fous. Ohó, potvůrky!
A mám vás! Na lopatě, na place… Tady! Teď sledujte koncert! Nervozitou roztřepané ruce
malinko stávkují při snaze o rychlé navázání nového háčku, ale už se to nese…osm-deset
červíčků…a šup tam s tím! Ó, áno! Krásný nához – takový…povedený! Slušná trefa – tam to
bylo! Spokojenost, tak jsem to chtěl a…BLAHO!! Rychlý záběr a zase  teplo nad žaludkem –
zásek sedí! Kapřík sice z těch menších, ale dobré body – 47. Natěšené rozechvění – jedem,
jedem, nezdržujeme se, neděláme chyby – mi dovoluje jen letmé shlédnutí nejbližší konkurence –
nic – žádná akce… Začínám se nafukovat. Ták amatéři, teď koukejte jak to vypadá, když
Konopas krmí a Knechtík chytá. Jo! Následující záběr-nezáběr, kdy se mi ryba po záseku rozjela
úžasnou rychlostí na vodu a obratem se vypnula, jsem považoval za bezvýznamnou epizodku,
nijak jsem si ani neuvědomoval, že všechny záběry byly dost vpravo od linie krmení, prostě
„křídlák“ – podseknutá ryba, chytá se dál. Po pár minutách totiž následuje další pěkňoučký záběr
a rychle zdolaný kapří dorostenec, či spíš miminko – 33 cm (přesně takový, na jakých by se mělo
vyhrát, že?). To mi dodává neskutečnou sebedůvěru a pocit předem jasného vítěze. Aby ne,
necelou hodinu po zahájení a takový mazec, no to přece nemá chybu! Mělo! Jestli to takhle bude
pokračovat, tak skončím někde u jiker, bručím si rádoby vtipně v duchu. To jsem ještě netušil, že
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za pár hodin bych i těmi jikrami vzal za vděk. A jak rád! Pokračování se totiž jaksi nekoná, ono
se jaksi přestává konat cokoli, jinými slovy - nekoná se vůbec nic. Sluníčko se pomalu přehouplo
přes les za zády a voda u kotníků, jejíž zebání jsem již téměř přestal vnímat, se začala rychle
a znatelně prohřívat, hladina se mění v nepříjemně lesklé, od mírného jihovýchodního vánku jen
jemně varhánkovaté zrcadlo, které docela znepříjemňuje sledování splávku a po zádech mi
začínají stékat první čůrky potu. Inu, bude to náročné. Ani jsem si neuvědomil, jak moc, když
téměř veškerá rybí aktivita skoro úplně ustala. Stíhám si sice v klidu navázat na pruty na těžko
nějaké montáže, co tu nechal Ríša (jsou ještě z Poličky, poznamenal hrdě, abych si uvědomil
jejich kvalitu a význam) a hraji si s laděním propadu   končím u desítky návazce, šestnáctce
háčku a třech růžových pinkách na něm. Žel marnost nad marnost, záběry se v následujících
hodinách staly setsakra vzácným zbožím. O to víc pak zamrzelo zjištění, že šestnáctkové návazce
ze Stroftu na Ríšových pokladech doznaly přepravou, či skladováním  podstatných újem
a přivodily bolestivou ztrátu dvou ryb -  jedné přímo po záběru, jedné chvíli po něm – obě
utržené v návazcích! Další dva kapři mi upadli a jednoho třiceticentimetrového žebráčka jsem
následně vytrápil na tu desítku na propad, takže když se nějak po čtvrté hodině odpoledne zastavil
Petr Vodička s drahou polovičkou coby spokojený, ježto nezúčastněný výletník s originálním
dotazem, jak že jsem na tom, moc do povídání mi nebylo. No, tvářil jsem se asi pěkně kysele. Jak
taky jinak. Vcelku odvážně dimenzovaný rozsah bodovacího lístku, kde se na samém kraji trapně
krčilo pár nicotných zápisků, mnoho důvodů k optimismu neskýtalo. Navíc jsem na jeho jistě
upřímně míněné teoretické konzultační snahy, které spočívaly v dotazovacím průzkumu, co
všechno jsem vyzkoušel (jinými slovy vylučovací metodou probíral možné i nemožné alternativy,
které by na základě svých bezpochyby bohatých závodních i nezávodních aktivit vyzkoušel on)
musel chtě-nechtě reagovat konstatováním: „Blbý! Péťo, tohle všechno jsem už vyzkoušel….“
V jiné situaci bych možná pocítil jistou míru hrdosti na šířku a komplexnost drobných
i zásadnějších triků a fíglů, kterou jsem z jeho i cizích repertoárů pochytil a dokázal aplikovat.
Žel skutečnost, že ryby na krmení ani v mém účinném dosahu prostě nejsou (daleko spíš než že
by byly a nežraly) byla v tuto chvíli smutná a neoddiskutovatelná pravda. V běžné praxi se to dá
řešit v principu asi dvěmi základními způsoby – buď najít místo kde ryby jsou a žerou, nebo
si ryby přilákat a k žraní nějak vyprovokovat. Možnost využít prvního způsobu jsou při závodech
logicky značně omezené a většina snah se upírá k možnosti druhé, a o tom to skutečné závodění
vlastně je. Možnost jedna je vlastně forma rybářské loterie – jednoduše chytneš flek a máš to
doma. Taková klasická nespravedlnost životních cest. Občas se to přihodí a stojí to pak za to. Žel
většinou těm druhým, co?
Na jedné straně jsem už byl docela zoufalý, na druhé straně jsem ještě stále věřil, že to krmení
ve vodě musí zafungovat. Prostě MUSÍ! Docela klika byl i psychologický efekt výrazně chabého
braní všude, kam až mé šilhavé oko dohlédlo. Pustá beznaděj! Pomalinku jsem polevoval
v koncentraci a do značné míry rezignoval. Více méně jsem čekal na to až se pohne zem, přesněji
až se Ríša dovalí z Luže a NĚCO vymyslí. Upnul jsem se k té mlhavé perspektivě jako tonoucí
na ono příslovečné stéblo. V jedné hodně jalové chvilce – sluníčko evidentně právě zkoušelo,
co takhle na sklonku léta ještě dovede a i slabounký větřík vnášející alespoň to minimum vzruchu
do dusné atmosféry nad línou hladinu vody se na okamžik někam vytratil, jsem to stočil a vydal
se na průzkum. Cestou jsem narazil na starého známého – zarputilého válečníka Rambouska
s jeho neméně nadšeným kolegou. Těm ryby na krmení reagovaly o poznání lépe. Svou roli určitě
sehrála i příznivější hloubka blíž u hráze. Zkrátka, chvíli po třetí hodině měli na kontě osm
pěkných kaprů mezi 50 – 60 cm míry. K mému podivu – všechno na krmítko, všechno na těžko.
Inu téma k zamyšlení. Ale podmínky poněkud odlišné a … v úhrnu žádný zázrak. Nevím sice
co se dělo a děje mimo dosah mého sledování, ale co mohu objektivně posoudit spoustu lidí
dusno, parno, chaboučké braní a nevalné pohodlí určené podmínkami revíru a úctyhodnou
premiérovou účastí vážně otrávilo. Některé natolik, že to definitivně vzdali. Mnozí asi
s povděkem využili „velkorysost“ pořadatelů, kteří do jedné hodiny odpolední nespokojeným
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účastníkům vraceli startovné v plné výši. Proč asi, že? Řada dalších se přesídlila na výhodnější
neočíslované, tudíž volné posty, co byly třeba na hrázi. To mě pravda trošku rozladilo, podobná
místa se dala považovat za hodně horká – relativní klid, hloubka, prostor. Malinko nefér. Ale
přesto jsem naší hromadě voňavých drobečků zvolna uvolňující svá lákavá tajemství do lidskými
smysly nepostižitelných trajektorií přirozeného proudění vody stále věřil. To při téhle aktivitě
prostě nemohli vykousat a přece se to s těmi kvanty nasazených kaprů nemůže absolutně minout.
Prostě nemůže! Nesmí! Tedy pokud opravdu nasadili avizovaná množství ryb…. No jo, jestli….
Ach jo!  Ríšo přijeď! Pomóóóc…. Mamííííí!!!
Více méně ze setrvačnosti a spíš pro svůj lepší pocit, že prostě něco dělám, i když se nic neděje
a mě nic chytrého nenapadá přistřeluji malé, spíše načechrané kuličky krmení ke splávku. Pokud
by se ryby někde v okolí přes veškeré projevy nezájmu a nepřítomnosti pohybovaly, mohlo by je
to nějakým způsobem zaujmout, motivovat. Žel má snaha neměla u ryb v tom okamžiku
pražádnou odezvu. Zato vyprovokovala k značně podrážděné reakci jednoho z kolegů z prava. Již
dříve jsem u něho zaregistroval nepříliš veselý kukuč a opravdu kvalitní kaprařskou výbavu.
Tu nerepresentoval jen vysoce stabilní nerezový tripod na čtyři pruty a Flajzary s modrými
diodami v té nejvyšší třídě na něm. Jen mimoděk mě napadlo, že jen ty pípáky musely stát víc
než všechny pruty, co jsem tu měl s sebou. Docela jsem chápal, že mu tvrdohlavé mlčení takhle
kvalitních přístrojů v téhle vypjaté soutěžní atmosféře, dokázalo pěkně zabrnkat na nervy.
Spouštěcím impulsem pak mohlo být klidně ono příslovečné mávnutí motýlích křídel v tropickém
pralese. Tichá šplouchnutí vytvářející drobné vlnky na jinak celkem klidné hladině v jeho
dohledu proti tomu musely být těžkou kanonádou. Každopádně vypěnil jak zteplalá desítka:
„Urychleně ustaň ve svém konání!! V preventivním uspokojování potravní poptávky kaprů jsi již
dávno přesáhl veškeré racionální limity! Právě další přísun potravy do prostředí bezpochyby
zapříčiňuje kapří neochotu riskovat přijímání jakýchkoliv nastražených laskomin. Kdekoli! To ty
to máš na svědomí! Naše jistě pochopitelná frustrace z nedostatečného uspokojení potřeby
rybolovného vyžití jde čistě na účet tvých nežádoucích vnadících aktivit. A pokud to nebudeš
dále respektovat, jistě uznáš, že případná fyzická inzultace prudkým pohybem mé dolní končetiny
směřující to měkčích partií tvého mrzkého fyzična, bude plně odůvodněná a nezbytná.“  Pravda,
sdělení samotné bylo alespoň formálně výrazně stručnější, výstižnější, jadrnější a dynamičtěji
a přesvědčivěji přednesené, ale jeho obsah jsem myslím přetlumočil věrně. Každopádně se onen
dotyčný v daném okamžiku cítil v právu a v převaze. Záběry sice neměl široko daleko nikdo, ale
on měl svého viníka na dohled a skoro i na dosah. Moje snaha vysvětlit, že tímhle krmením se
kapři určitě nepřecpou (na rozdíl od těch jeho jistě kvalitních, speciálních krmných pelet),
protože je jako celek příliš jemné a rozptýlené, než aby z něho kapři dokázali vyfiltrovat potřebné
kvantum hrubších partiklů, které by je opravdu zasytilo a daleko spíš by je to jen mělo
vyprovokovat k hledání a pozření pořádně tučného sousta, byla vcelku beznadějná. Prostě někdy
se argumentuje docela těžko. Obzvlášť když nejste v přesile a nechcete hrotit situaci. Raději tedy
odkládám prak a snažím se trošku před nadcházejícím večerem uspořádat věci a prostor za sebou.
Vzápětí mě napadá, že by to chtělo připravit alespoň jeden opravdu spolehlivý prut na položenou
na noc. Zkušenost s Ríšovými montážemi byla víc než motivující. Rozhodl jsem se tedy převázat
oba své pruty na těžko. Při hledání háčků jsem ale nějak narazil na malé krmítko z měděného
drátu se šňůrkami a již navázanými háčky – klasická, ale hodně lehká srkačka, kterou jsem
používal kdysi dávno na Rozkoši na cejny. Původně jsem chtěl háčky uříznout a dát je na jinou
montáž, ale podařilo se mi celý systém poměrně rychle rozmotat, háčky se navíc jevily jako
poměrně v pohodě - ostré a i šňůrky slušně držely. V kombinaci s mojí hypertrofovanou, až
patologickou, leností se to vyvinulo poměrně přirozeně – proč to vlastně budu převazovat? Škoda
práce. Nakonec ruce o něco rychlejší hlavy. Celá montáž skončila na konci kmenové osmnáctky
na třiapůlmetrovém mediovém feedru - Youngu od Byrona, který dnes zatím žádné uplatnění
nenašel, což mi přišlo skoro škoda. Docela se to k tomu prutu od prvního pohledu hodilo. Ani dál
jsem moc nerozmýšlel a už jsem mačkal kuličku krmení do krmítka. Po kuličce polystyrenu
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a dvou červíkách na háčky a šup. Nához směřoval zhruba do míst, kde jsem měl dopoledne
záběry, tedy spíš malinko doprava od krmení. Situaci docela usnadnilo, že kolem páté vyměkli
poněkud laxní a krutě neúspěšní kolegové ze sousední 238. Inu, být celou směnu bez záběru je
značně demotivující. Místa tedy bylo víc než dost. V poklidu jsem se pak věnoval převazování
dalšího prutu a snad po dvou hodinách znovu chytám na dva pruty. Nějakou signalizaci přes
jemnou špičku feedru vůbec neřeším. Přiměřeně povolená brzda a pinpongáč mezi očky mi
v dané situaci připadá efektivnější (je to asi malinko barbařina, ale v podobných situacích na
estetiku a etiketu zas až tak moc nedbám – funkčnost nade vše). Špičku na jednom a splávek na
druhém prutě najednou sledovat dost dobře nejde a já se přece jen raději soustředím na odhoz.
Jenže jak se věnuji ladění pozice splávku, úplně ve mně hrkne při náhlém cvrknutí brzdy. Po
takové době je to skoro k nevíře, ale špička feedru, která se prudce stáčí doleva, vlasec šponující
se z vody a následně prut sunoucí se ve vidličkách k hladině opravdu znamená záběr. Nádherný
pohled! Hrábnu po prutu a ani nezkouším přisekávat, vlna na vodě a silný tah je jasným důkazem,
že háček je tam kde být má a že si konečně po dloooouhé době zabojuji s kaprem a snad
ho i zdolám. Feeder jsem si pořídil loni na podzim na marmyškování – hlavně na jemné chytání
okounů. Samozřejmě, že jsem ho na základě různých nadšených článků a skvělých referencí
z mnoha stran zkoušel i k původnímu určení, ale nějak jsem tomu nepřišel na chuť. Teď mě
docela překvapuje, jak krásně dokáže pracovat a jak perfektně tlumí výpady solidně těžké ryby.
Skoro bych se odvážil ho v téhle souvislosti srovnat s dobrým plavačkovým speciálem, ale přece
jen je to jiná třída. V téhle situaci ale mistrovská! Je otázkou pár desítek sekund a možná
čtyřkilový šupináč je v podběráku. Nádhera! Nechávám ho změřit  a znovu celý systém připravuji
a nahazuji. Ne že bych tomu hned začal bezmezně věřit, ale snažím se to všechno trefit, co možná
stejně jako posledně. Docela se daří. Usazuji feeder do vidliček a chci přehodit propad, který
mezitím splaval někam do pryč. Splávek jsem nějak nebyl s to na hladině najít. Jenže sotva
stočím pár metrů průvěsu, na udici se zaškube ryba. Ani jsem se nesnažil přiseknout. Strašně mě
to překvapilo. Celou dobu nic a najednou bych nestíhal dva pruty? Co se děje?! Absence záseku
se ale projevila a ryba se obratem vypnula. Ve chvíli, kdy se snažím napichovat červy na háček
vztekle zaječí brzda feedru a prut se zase sune ve vidličkách. Přisekávám a nadšeně
si vychutnávám váhu protivníka ve vodě. Podle vlny a tahu soudím, že se opět jedná o hodně
pěknou rybu. Soustředěný na zdolávání ani neregistruji Ríšu, který se s rukama plnými báglů
a kýblů vyloupne z lesa za mnou. „Á, koukám, že jim dáváš. Pěkný. A jinak co? Šlo to?“
„Stálo to za píííííp! Od rána se modlím, aby ses vrátil a něco vymyslel. Mimochodem, tohle je jen
manekýn se specifikací „pro udržení zájmu“. Dobře si ho prohlídni! Jestli to půjde jako doteď,
tak jiného do půlnoci neuvidíš! Jo a máš zpoždění!“ „Klídek, Knechťo! Vrátím se ještě pro
krmení a pustíme se do nich“, zašklebil se, shodil ze sebe bágly a zmizel zpátky v šeru. Shýbám
se a nevěřícně zírám na koutek kaprovy tlamky. Má v něm tři (slovy tři) háčky – moje háčky
s mými červy. Nechápu. Až po chvíli zjišťuji, že jen dva háčky jsou na šňůrkách. Jasně! To musí
být ten kapr z rána, co jsem ho uprásknul s celým návazcem. To jsou mi věci! I Ríša, kterému
po jeho návratu návazec ukazuji, nevěřícně vrtí hlavou. Já naproti tomu vrtím hlavou nad kýblem
podivně vonícího krmení. „Co to máš?“, čenichám udiveně. „Co by, po Lize jsem obešel břeh
a zkonfiskoval zbytky. Máš tam moje krmení, nějakou Mosellu, Colmic, Top Secret, Senzasku
a kdoví co ještě. Prostě pro každého něco, každý si něco vybere“, konstatuje přesvědčivě.
„No, nebo taky ne“, připouští obratem. „Jo a tady mám půl kila patentek, takové mršiny, ale
stejně je to čistě na doladění. Tak pojď, přisypem jim“, navrhuje direktivně. Trošku se ohlížím,
co na to nervózní kolega zprava, ale Ríša asi budí daleko větší respekt, než moje maličkost,
a žádné hlasité projevy se nekonají. Scénář je daný, krmení rozmíchané, namačkané a odpovědně
nastřílené víceméně na místo určení. Ríša bleskově navazuje propad, odměřuje hloubku a už loví.
Já v zápětí připravuji a upevňuji chemická světýlka na svůj i jeho splávek. Valem se stmívá.
Feeder zatím nechávám odpočívat. Jak vám asi potvrdí každý kdo to zažil, vidět záběr na splávek
potmě, kdy se světýlko rázem nebo pozvolně zanoří pod hladinu je nádherný zážitek, který
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si určitě brzy vychutnám. Ríša se určitě také těší a spíš mimochodem v bodech líčí, jak suverénně
„udělal jedničku“ na Lize. No, poslouchá se to krásně, ale realita téhle vody je daleko méně
zábavná a motivující. Splávky spokojeně putují vodou nad krmením, tu a tam se zhoupnou, jak
háček škobrtne o dno a NIC. Nějak mi to neštymuje se situací před krmením a začínám
pošilhávat po feedru. Co kdybych to zkusil? Setmělo se už docela dost. Na druhé straně, přímo
proti nám, se rozsvěcuje kiosek a následuje i předhánění výborně vybavených týmů, kdo má
výkonnější svítilnu. Přesně ve stylu – kdo (dosvítí-dočurá) dál – jako malí. Žel mé unavené oči
toto blikání odmítají bez protestů dál snášet a začínají slzet. Požitek ze světýlek je ten tam.
Co zbývá? S vděkem sahám po feedrovém prutu. Nahození je dílem okamžiku. Podle hrubého
odhadu se i docela strefuji ke krmení. Ríša ještě chvíli odolává, ale poté, co mám krásný záběr
a zdolávám kapra, i on sahá po prutu na těžko. Pohrdá ale mými připravenými pruty a rychle si
navazuje nějaký svůj systém s feedrovým košíčkem. Ihned po náhozu registrujeme podivné
cukání čihátka, ale regulérní záběr se nekoná. Zato já na něj dlouho nečekám. Přisekávám a hned
to komentuji: „A sakra, tak ten je pěknej!“ „Kecáš“, škňuří se Ríša. „Půjč mi to…“ Podávám mu
prut. „A sakra… fakt…. a neklepe…ani málo…“, vrací mi prut, jak kdyby ho pálil. Nechce
riskovat, že mu ryba spadne a já mu v nějakém afektu vypíchnu oko nebo rozšlápnu brýle. Prut
je ohnutý na samou hranici jeho možností. Víc už se prostě ohnout nemůže. Cítím, že ryba
je opravdu těžká, ale nijak zvlášť se nepere. Zvolna pumpuji prutem a jen čekám, kdy a kde se
poprvé ukáže na hladině. K mému překvapení se vzápětí vynořuje mohutná kapří ocasní ploutev
jen pár metrů přede mnou. Následuje výpad, který se mi ale daří rychle utlumit a kapra otáčím.
Ríša bere můj podběrák, rafinovaně se staví rybě do cesty, vráží mu síťku do směru úniku
a nabírá ho jak plotičku. Odporné zapraskání znamená jediné – podběrák v trapu! Rukověť je na
tři kusy a u síťky zůstává jen jakási násadka k lopatce. Síťku má kapr nasazenou jako čepici.
Obratným manévrem ho ale Ríša navádí ke břehu, síťku odhazuje někam do křoví a bere kapra
do náruče. „Setsakra pěkný šupináč!“, konstatuji nadšeně v duchu. „Míra! Míra!“, hulákám
nervózně. Nechci, aby se takový krásný kapr plácal zbytečně v blátě. Rozhodčí po chvíli přichází
a půjčuje si ode mě normální metr. Jeho erární měřítko má jen sedmdesát centimetrů a kapr
je evidentně o kousek delší. Letmo nahlížím přes rameno rozhodčímu a několika přispěchavším
zvědavcům a pro sebe si spokojeně brumlám: „Tak sedmdesát šest, možná i o kousek víc,
každopádně malinkatý osobáček. Moc pěkné.“ Je sice nižší, ale poctivých osm – devět kilo mít
musí. Na osmnáctku, za necelé tři-čtyři minuty venku? Pěkný výkon. Asi si ten prut oblíbím.
I když kapr má do tetovaného dvacetikilového monstra - to bylo jedno z maximálních lákadel
závodů - pověstná prémiová ryba na jejíž hlavu, přesněji tedy ulovení, byla vypsána bezvýhradní
desetitisícová odměna (nakonec se prosáklo, že ve vodě jsou takové ryby jen (maximálně) tři, ale
to v propozicích logicky nebylo) daleko, tak mě to opravdu netrápí a mám jednoduše radost.
Máte taky takovou povznesenou náladu, když se přesunete přes nějaký svůj horizont? To že by
tahle ryba mohla být největší rybou soutěže mi v hlavě probliklo jen na bezvýznamně prchavý
okamžik. Vzápětí zase láduji krmítko v malém kbelíčku, kde jsem k Ríšově ligovému mixu
přimíchal i podstatnou část patentek, aby byla směs do krmítek náležitě atraktivní. A ono
to docela funguje. Zvláštní ale je, že jen na mém prutě. Ríša po několika zásecích do prázdna a po
mém dalším proměněném vyzvídá: „Co to tam máš? Ukaž. To jsem teda ještě neviděl…. Hele,
udělej mi to taky tak…“ „Nemám, nejde to“, vymlouvám se, abych mohl co nejdřív pokračovat
v lovu. „Tak mi půjč svůj!“ A tak to zase ou! Vím, že bych svůj prut neobhájil, a tak se raději
vzápětí vrhám do svých utajených pokladů a… světe, div se!… Nacházím další tři podobná
krmítka. Víc jich ale určitě nemám. Navazuji tedy Ríšovi stejný systém a on mezitím na můj prut
vypíná rybu. Podávám mu navázaný cajk a beru si svůj se slovy: „Na, tady máš a můžeš si mršit
své“ a honem nahazuji. Jenže Ríšovi systém stejně nefunguje. Já mám další dva kapry a Ríša zase
jen to divné cukání. „Ty hovado! To mi nemůžeš říct, že pícháš háčky do krmení?!!“ „Proč?“,
divím se. „To přece jinak nejde. Motalo by se ti to…“ „Jo, to jsem si všimnul“, bručí mi za zády
a ladí krmítko. „No, a vo tom to je“, komentuje vzápětí s blaženým mlasknutím svůj ohnutý prut,
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A
Datová a místní autentičnost tohoto

dokumentárního snímku je bezpochyby víc
než sporná, ale obrázek se slovutným
úspěšným lovcem (mnou) poměrně dobře
dokumentuje běžnou sortu šupináčů (tenhle
mněl 53 cm), které jsme na těchto závodech
lovili. 2,5 – 3 kg byla běžná váha těch
menších z nich.

který je rychlou reakcí na realizovanou změnu. A od té chvíle je to jedním slovem mazec. Oba
máme zhruba co deset minut záběr, kterému ale pravidelně předchází dlouhé pocukávání.
Poměrně rychle se smiřuji s tím, že nemá cenu sahat na klacek, dokud neputuje ve vidličkách
směrem k vodě. Fakt nádherné sledovat něco takového! Dokonce na přední vidličce měním
ramínko za hlásič, stahuji hlasitost na nulu a dávám hodně nízko i jeho citlivost. Čekám pak se
zásekem na chvíli, kdy se naplno rozsvítí obě diody bez blikání. Ríšovi to trvá déle, ale nakonec
se s tím smiřuje a stav věcí bez dalších komentářů akceptuje. Potom celodenním trápení jsou to
pro mě chvíle skutečné blaženosti. Jen se trošku bojím okamžiku, až vyprchá adrenalin
a endorfiny potlačí nutná únava. Zatím se ale s Ríšou hecujeme a náááramně se bavíme. Daří se.
Pak ale náhle zaregistruji zvláštní pocit tepla. Kraťounký poryv vlahého vánku - pocit, jak když
se vám o tvář otře sametový závěs. Zamrazí mě! „Ríšo, uklízej! Máš pláštěnku? Nějaký igelit?
Deštník? Ufff, cítil jsi to taky?“ ptám se. „Hmmm. Jo.“ „Do deseti minut to máme tady“,
odhaduji zkušeně. „Mazej si do auta pro věci“, diriguji ho. Dávám mu baterku a sám hledám
nouzovou svítilničku, která by měla být někde v batohu. Byla! Úleva! Honem naskládat věci
na víceméně kompaktní hromadu. Ještě vyhrabošit pláštěnku (sláva! je kompletní), na kterou
jsem naštěstí narazil při hledání baterky a dát bágl zpátky. Nestačím si pláštěnku ani rozbalit
a přichází pár dalších o poznání prudších poryvů vlahého větru, které s sebou přinášejí i první
dešťové kapky. Následuje kraťounké bezvětří a pak to přišlo. Slejvák jako prase! Ve slušné
mluvě padaly sračky s hákama. Nebylo vidět ani na dlaň natažené ruky. Ríša doběhl a přes věci
přehodil nějakou deku, protože igelit nenašel. Neměl ani pláštěnku a místo deštníku objevil jen
prastarý silonový slunečník, pod kterým se teď krčí. Já v pláštěnce pobíhám kolem a víceméně
obsluhuji oba pruty – mačkám krmení, svítím, podebírám ryby a dávám je do svého třímetrového

tunelu. Ten opravdu doceňuji teprve teď. Snažit se
volat ke každé rybě rozhodčího, kterého déšť zaskočil
úplně stejně jako většinu přítomných, by byla
čistokrevná zvrhlost. Ryby v dešti berou stejně ochotně
a možná ještě líp než před ním, ale tma spolu
s prudkostí lijáku je strašlivě vyčerpávající
a znesnadňuje orientaci. Ani manipulace s pruty při
pobíhání ve vodě není právě bezproblémová nebo
pohodlná. O hodně ryb tak sice přicházíme, ale přesto
si připadám jako salonní kouzelník, který z toho svého
malého(!) klobouku tahá už třetího…, sedmého…,
desátého králíka. Já z pytle vztáhl 18 kaprů (od 47 do
61 cm – kapři přes padesát jasně převládali, třetí
obrázek přibližuje převládající nižší střední třídu
běžných úlovků). Bylo to fakt efektní a těšilo mě to.
Náš ranní účet se uzavíral na 37 kusech kaprů.
Za zmínku asi stojí i malé turistické intermezzo, kdy
jsem usoudil, že za daných podmínek můj dva a půl
metrový kvalitní, zánovní, rybářský deštník Colmic
odpočívá v autě celkem zbytečně, jak by se dalo
usoudit třeba z mých promočených spoďárů. Baterku
jsem z nějakého nepochopitelného rozmaru nechal
Ríšovi a vydal se přímou cestou k autu se svým
bodovým, tedy krajně nedostatečným osvětlením. Že já
raději neseděl na zadku?!? Asi už vím jak se cítili
Jeníček s Mařenkou v temném lese. Opravdu jsem
netušil, jak snadno se dá  na těch pár stech metrech
zabloudit. Cestu, která se dala bez zátěže zvládnout



- 14 -

v pohodě za patnáct, maximálně dvacet minut jsem absolvoval bezmála hodinu. Napoprvé jsem
se totiž velkým obloukem vrátil asi o čtyřicet – padesát míst zpátky. Úplně jsem totiž mezi
stromy ztratil orientaci a jediné viditelné světlo, ke kterému jsem se mohl nějak upřít a vrátit,
bylo shodou okolností kolem stodevadesátky, kde měla dvojice, která se panujícím počasím
zřejmě nenechala odradit a podle všeho docela solidně bodovala, kvalitní zářivkové přisvětlení
stanoviště. Neměl jsem ale čas na nějaké okounění a konečně jsem nabral opravdu správná směr
a vyrazil a dorazil k autu. Popadl jsem inkriminovaný vytoužený deštník a mazal, seč mi síly
a stromy dovolovaly, zpět. Ríšu jsem našel naprosto promočeného a značně nervózního (asi se
o mě začínal bát ☺). Všechny pruty měl z vody venku, ale zdolal prý jen dvě ryby. Bylo to na něj
samotného asi příliš náročné. Navíc někde ve vodě ztratil a už nenašel své dioptrické brýle. Pod
deštníkem to ale pro mě byla daleko větší pohoda a tak jsme to dochytali, jak už jsem vzpomenul
dříve. Docela úspěšně. Oba jsme ale  mleli z posledního. Ríša se viditelně těšil na přestávku mezi
šestou a sedmou, aby mohl vypadnout uschnout a „odpočívat“ na přípravě na druhé kolo závodu
I. ligy v Luži. Těsně před přestávkou jsme nechali přeměřit zbytek ryb a Ríša dostřílel zbytek
lehce přemočeného krmení, co zbylo od večera, nové jsme už nemíchali. Kapři toho z původní
hromady nejspíš mnoho nenechali, ale rozmazlování už snad bylo dost. Teď by dobroty
v krmítku mohly stačit a možná fungovat o to lépe. Po propadu už jsem ani nevzdechl. Ríša se
sbalil a s evidentní úlevou se vytratil za svými naléhavými povinnostmi. Kolegové zprava, co tak
nelibě nesli mé krmení, jen kysele a překvapeně kroutili hlavou, poté co se vybatolili
z pohodlného přístřešku, aby konečně zaktivizovali své celonočně nepřehozené udice. Nevydrželi
to a zčásti zvědavě, zčásti podezíravě se poptali na skóre. „To snad ne! Hrome, jak jste to udělali?
Na těžko? Si dělej prdel z plastelíny a ne z nás! My to měli na těžko celou noc!“ Důvěra v jejich
montáže a systém lovu byla zřejmě bezmezná. Tohle jsem zas nechápal já. Ale abych trošku
vyhladil ostří (byl jsem tu zase sám), snažím se jim vysvětlit, že není těžko jako těžko. Ne že by
to nechápali, ale můj systém zjemnění jim asi připadal přílišný. Nevypadalo to moc na to, že mi
věřili. Skončilo to ale tím, že jsem jim z jejich prostředků navázal podobné montáže jako jsem
měl na prutech já. Jen šňůrky jsem musel poskytnout ze svých zdrojů. Kryston, Silkvorm a kdo ví
jaké kvalitní, mnohalibrové značkové návazcové materiály měli sice k dispozici, ale občas
poskytne daleko lepší službu i zboží pětkrát levnější. Bylo fakt docela roztomilé sledovat, jak se
u Pánů kaprařů, mění podezřívavost a nedůvěra v absolutní nadšení. Jak roztávali, začali se
pomalu usmívat, a nakonec úplně měnili postoj i přístup a nejistě se přesvědčovali, jaká může být
v jednoduchosti krása. Za chvíli u mě byli i ostatní jejich kolegové z pravé strany a do zahájení
bylo na všech prutech okolo to samé  - lehké krmítko, šňůrky na tvrdo a na háčcích vzplývavá
drobná nástraha. Ani bych nevěřil kolik toho dokážu za tu chvilku necitlivými, lehce
promodralými prsty s rozmáchanou ,hlemýždí’ kůží na jejich bříškách navázat. Možná za to
mohlo i to, že se ledy evidentně hnuly. Byla cítit o poznání vřelejší atmosféra kolem. Nakonec
i déšť v nadcházejícím dni začal polevovat a přešel do pouhých drobných přepršek. Bylo to
opravdu školní psychologické cvičení vidět chlapíky, co s evidentním překvapením
a sebezapřením překonávali vcelku pochopitelnou averzi k pochybnému, konkurenčnímu
individuu (mě), které bylo před chvílí na úplně druhém břehu a teď jim takhle radí a pomáhá.
Nejhezčí ale byly ty malinko nechápavé pohledy a nevyřčené otázky „proč to dělá?“ za nimi.
A přitom to bylo tak prosté. Proč ne? Jednak jsem (věřte-nevěřte) taková dobrá duše, co stále
nehodlá akceptovat smutný a neměnný fakt, že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán
a jednak jsem si byl skoro jistý, že mě žádný z jejich loveckých úspěchů nijak neohrožuje ani
neomezuje. A protože jsem si byl skoro jistý, že takhle nějakou tu rybu prostě chytit musí, počítal
jsem že je to naladí na daleko příznivější vlnu, než s jakou večer zalézali do svých bivi. A nemýlil
jsem se! Chvilinku jsem spokojeně přihlížel jak nevěřícně zírají na šponující se vlasce a pištící
pípáky, které nám s Ríšou tak úspěšně celou noc lezly na nervy, jak reagovaly na neustálé
přejezdy. Ne že by neměly příposlechy, ale - kdo by pak ocenil, jak hlasitě dokáží rozlišit
stoupavý a klesavý záběr, že? Každopádně se rychle smířili s tím, že se jim to opravdu nezdá
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a že mohou být regulérní záběry klidně na oba pruty najednou. Zhruba po půl hodině už naprosto
bez rozpaků a ptaní chodili plnit krmítka ke mně do kbelíku (než si potřebná množství odnesli
k sobě). Dokonce i vypli své hlásiče, které teď opravdu byly v podstatě zbytečné (brzdy navijáků
zastaly signalizaci daleko přirozenějším a snesitelnějším způsobem) a s bezmeznou důvěrou v mé
schopnosti chodili konzultovat jednotlivé úpravy svých udic. Proč bych zapíral? Dělalo mi
to dobře a docela jsem se bavil, zvlášť když jsem si lehce vybavil rostoucí nevraživost spojenou
s mými pofiderními úspěchy včerejšího dopoledne. Rybáři jsou ale asi opravdu v drtivé většině
případů fakticky dobří lidé, kteří pro změnu svého drsného a morouského mimikry nepotřebují
až tak moc – lidově řečeno, podej prst… ☺ Ne, to je samozřejmě nadsázka a pokus o vtip. Prostě
měl jsem z toho (a ze sebe!) dobrý pocit. Braní bylo i nadále docela solidní, ale žádný extrém.
Měl jsem docela dost času sledovat okolí a poněkud rozmrzele jsem musel konstatovat, že mi
druhý do party docela chybí a chtělo by to přidat. K Ríšově skromnému až přízemnímu
požadavku padesáti kusů, mi ještě pěkných pár šupin chybělo. Navíc jsem minimálně na dvou
místech registroval výraznou brací aktivitu. Po pravdě vypadalo to, že to tam bere naprosto
neskutečným způsobem. Nalevo, zřejmě u těch kolegů, co jsem je nechtěně navštívil v noci,
to bralo jak z praku. Každou chvíli jsem u nich viděl prut v zatáčce a často i v impozantním
dublu. Podobná situace panovala i na přinejmenším jednom místě přes vodu. Někde tam jsem
(správně) tušil jednoho ze známých (jméno Mikoláš Vám asi moc neřekne, což?) Evidentně
se jim taky vedlo lépe než dobře – počítal jsem minimálně 10 kusů do hodiny. Vzhledem
ke skutečnosti, že do konce závodu zbývalo bezmála 6 hodin, nedělal jsem si o stabilitě námi
vydobyté pozice žádné velké iluze. Navíc jsem si byl vědom, že ani zdaleka nemohu obsáhnout
dění kolem celé vody a netušil jsem, jak to vypadalo (krom toho příšerného lijavce) dookola
kolem, hlavně blízko hráze, přes noc. Snažil jsem se ale o co možná laxní přístup k situaci, moc
to neřešit a nějak v klidu a v pohodě dochytat. Rozhodně pozitivní byla skutečnost, že se
moudřilo počasí, veškerý déšť ustal a tu a tam z protrhaných mraků nesměle vykouklo sluníčko
takže promáčené věci (no, promáčené….nacucané jak houba) mohly trochu oschnout. Alespoň
symbolicky. Každopádně dost na to, aby bylo zřejmé do jaké míry jsou všechny zaprasené
od bláta (strašlivě!). Žel jsem mohl i do krajnosti docenit výhody dlouhých plavačkových
podběráků, resp. hořce litovat noční destrukce toho mého. Ono podebrat rybu na mělčině sám
s vypůjčeným, kravsky těžkým, rozměrným ale přitom relativně krátkým kaprovým speciálem je
docela umění (schválně si to někdy jednou rukou zkuste, klidně i s vlastním). Při dost neobratné
manipulaci, kdy jsem s sebou v tom blátíčku u břehu málem seknul a kapra stejně podebíral na
čtyřikrát jsem (já bláhovec!) usoudil, že možná bude jednodušší kapra víc unavit a pak ho prostě
vzít do ruky. Inu, chybami se člověk učí, ale tohle docela bolelo. Zdolával jsem hezkého
šedesátníka, krásný zlatý šupinatý pašák se nechal bez větších protestů a trucování přivést
ke břehu, kde se skoro líně položil na bok a já se shýbnul abych ho vzal takříkajíc „do teplých“.
Ještě jsem mrknul přes rameno na známého, který přišel zkontrolovat stav a situaci (jak se vedlo,
jak se vede?) a stal se tak nevítaným svědkem situace, kdy si mě kapřík nádherně vychutnal.
Trapas! Vzal jsem prut pod paži a natáhl k rybě ruce, v tu chvíli s sebou kapr mrsknul a vydal se
zpět vstříc volné vodě. Žel vybral si cestu neomylně kolem vidliček s uvázaným čihátkem, za
které se vlasec pochopitelně okamžitě zachytil (jak taky jinak?) a kapr montáž nakrátko pohodlně
urazil, i s posledním z mých jedinečných, osvědčených krmítek. Fuj! Docela jsem se zastyděl.
Zastyděl, ale nepoučil. Teprve druhý kapr, který se mi vzápětí vypnul těsně pod nohama a já po
něm jen zbytečně hrábnul rukou do vody, prostě do prázdna, mě donutil k dalším únavným
prostocvikům s tím síťovaným monstrem, laskavě půjčovaným zavděčenými kolegy. Díky té
„těžké krávě“ jsem už ale u břehu o žádného dalšího kapra nepřišel. Zato mi jich pěkných pár
popadalo při zdolávání. To ztracené poslední krmítko mě opravdu zle mrzelo. Přičítal jsem to
i určité nedůvěře v improvizaci, kterou jsem se snažil nahradit mezeru ve výbavě. Určité sladění
celého systému ale asi nějaký význam má. Podle téhle zkušenosti bezpochyby. Stejné háčky –
šestky Ashimy, stejné šňůrky – pětikilová šedá originál micro Dynema, ale o deset-patnáct gramů
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těžší krmítko a prostě to už nebylo ono. Často jsem to dříve zpochybňoval, ale ta důvěra opravdu
není tak úplně zanedbatelný faktor. Prostě zkušenost. Ještě jsem to probral s Ondrou a jeho
bratránkem, kteří na předposledním místě na mělčině na druhé straně žádných velkých úspěchů
nedocílili a tak se přišli podívat „k odborníkům“. Nebylo se v dané chvíli nijak moc čím chlubit,
ale jim stačilo i málo. Ty dva záběry za dvacet minut, co u mě stáli, v nich vzbudily nefalšované
nadšení. Chápal jsem je, po takové noci a v podstatě bez záběru mohlo být příjemné zažít nějakou
akci, třebas zprostředkované. Ať už ale bylo jejich nadšení sebeupřímnější, bylo na nich také
vidět, že jsou docela rádi, že to mají sami pro sebe definitivně odbyté a mohou se v klidu odebrat
za odpočinkem. Každopádně i já toho měl každým okamžikem víc a víc plné kecky (obrazně
i doslova – někde si mi to dopoledne podařilo prorazit levou holinku – čvachty čvacht,
pošušňáníčko). Také sluníčko nabralo na síle a v nastalém azúru uspávalo víc a líp než mladá
francouzská Au-pairka. Přiznávám s čistým svědomím a bez mučení, že jsem byl docela rád,
když nad vodu vylétla raketa, která v ohlušující explozi slavný, skvělý I. ročník Kinského poháru
ukončila. Pokud jsem si udržel přehled měli jsme v konečném součtu na kontě za cca
50 chlapoprutohodin 54 kaprů. Žádný zázrak.

Vlastní závodění sice skončilo, ale skutečný konec byl ještě daleko, daleko. Hromada věcí
za mnou stejně jako otep prutů a dalších propriet čekala na složení a alespoň parciální snížení
panující entropie (pro laiky a milovníky odborných termínů – nevýslovného bordelu). I přes
maximální snahu a vynaložení extrémního úsilí v rámci mých reálných možností jsem dosáhl jen
částečné redukce objemu a rozměrů bagáže. Vypadalo to na tři těžké (Maternhorn) nebo dva
extrémní (Tři Schody) přesuny. Prostě nic pro mě. Ale co zbývalo? Volil jsem přirozeně cestu
menších dávek v delším čase. Ale ani to mě neodradilo od rychlých výzvěd u evidentně
úspěšných závodníků ze špičky zleva. Měli oči jen o málo míň červené než byly ty moje (jejich
transplantace přírodnímu angorákovi by z estetických hledisek proběhla určitě bez výhrad) a to
přiznali, že asi na hodinku v noci v tom největším dešti vytuhli a zdřímnuli si. Postěžovali si,
že na svém fleku strašlivě trhali, ale i tak dosažený výkon tipovali na šedesát kousků.
S upřímným obdivem jsem jen brouknul: „Teda pánové, pašáci! Všechna čest! Pěkné. Tak zatím.
Uvidíme se na vyhlašování.“ „Hmmm, fakt dobří, chytali tedy oba dva skoro celou dobu, ale i tak
jsou dobří. Finito.“, musel jsem třebas malinko nerad uznat. Bez výhrad. Nakonec, kdo ví, jak
to vyválčili další. Rambousek, Mikoláš, a Tyl a další a další…. Konkurence tady prostě byla víc
než solidní a jednička to každopádně nebude a kdo ví, jak daleko od špice bedny nakonec
skončíme. Netuším. Jsem rád že jsem to celé přežil a stejně mě teď opět daleko víc pálí problémy
s přesunem. Břehy se pomalu vyprazdňují a já spíš mimochodem řeším, zda si můžu dovolit
nechat věci bez dozoru. Nakonec, co mi zbude jiného? Nic. Beru tedy první bágly s pruty
a vydávám se na cestu. Líčí se to blbě, ale faktem zůstává, že někdy může být slabý kilometřík
setsakra dlouhá štreka. Zvlášť s dvaceti neskladnými kily na hřbetě a v rukách a po hodně dlouhé
bezesné noci. Skalní příznivci feministek s oblibou vyhlašují že ženská vydrží víc než zvíře.
V této souvislosti musím tvrdit zase já, že někteří rybáři toho v zájmu své posedlosti vydrží ještě
víc než ženská ☺. Prostě zvládnul jsem to! Ještě cestou si nadávám za vybitý mobil. Nevím sice,
zda bude mít Ríša chuť a sílu se objevit na vyhlášení, ale pokud by tu byl jeho pomocná ruka
by opravdu přišla vhod. Každopádně možnost mobilní komunikace bych právě teď asi docela
docenil. Když už nic jiného alespoň bych si postěžoval. Takhle tu zůstávám na všechno sám. Sám
a únavou doslova padám na hubu. Ani se mi už od auta, ve kterém jsou tak skvělé a pohodlné
sedačky zpátky nechce. Po druhé várce, ke které jsem se vracel na prakticky vylidněný břeh, ještě
stokrát míň. Před tou třetí jsem popojel autem blíž k vyústění lesní cesty, co se klikatila podél
břehu. Bylo to spíše formální zkrácení přepony, ale bylo to alespoň po pevném povrchu. Poslední
věci jsem skládal přes sedadla ve čtvrt na pět. Byl jsem na celém břehu beznadějně poslední.
Pokud by se vyhlášení odehrálo podle původního časového harmonogramu, tak už je vítěz čtvrt
hodiny oficiálně znám. Na žádné projevy tak významného dění to ale v davu, co se přelévá
na druhé straně na hrázi, nevypadá. V duchu jsem se pousmál nad myšlenkou, že tam možná
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s vyhlášením čekají na mě, ale alespoň jsem se trošinku popohnal k přesunu. Luštění a sčítání
promočených papírů asi bylo náročnější než by kdokoli předpokládal, takže já za to zpoždění
opravdu nemohl. I když jsem na druhou stranu dorazil víc než půldruhé hodiny po ukončení
soutěže do vyhlášení výsledků bylo ještě dost času na posbírání hromady drbů kdo, kde a jak
se zachytalo. Na základě těchto neověřených podkladů jsem usoudil, že by nám to mohlo dát
zhruba tak na trojku, čistě teoreticky i druhý plac (avizovaných šedesát ryb jsme prostě v žádném
případě překonat nemohli), ale spíše jsem se tipoval na čtvrté až šesté místo, abych předešel
zbytečnému zklamání z nenaplněných ambicí. Dovídám se také, že má 76ka není největší
ulovenou rybou. „Tamhleten bloňďák“ někde na hloubce vyloupnul sedmdesát sedmičku
a sedmdesát dvojku. Stačím ještě sníst kus předražené grilované kotlety s oschlým chlebem
a nakyslou hořčicí, hodit řeč s pár známými a vyslechnout si to na začátku zmiňované prohlášení
o vyžírkovských Konopasech. A to bylo vlastně všechno.

Teď se ale fakt docela žasnu, když koukám, jakým způsobem jsem se dokázal rozepsat
o takové banalitě, jakou se mohou s odstupem času zdát dva dny života stráveného nějakým
trapným soutěžením, kde jde spíš o kliku než o nějaké umění. Ale pro mě to opravdu nebyl
ztracený čas! Ani ty závody (nakonec první cena je opravdu fajn - na výlet do Norska bych si
z vlastní iniciativy asi těžko troufnul) ani tohle psaní. Důvody jsem snad dost zřetelně předestřel
na začátku. A pokud jde o laskavého čtenáře, který se nedal odradit a prokousal se až sem, možná
že i on v té hromadě mého slovního popela nějakou tu perličku pro sebe dokázal nalézt. Třeba to,
že dobré krmení je sice hodně důležité, ale že prostá výdrž může být někdy důležitější.
Že zvládnuté technika je sice opravdu fajn, ale nezvládnutá lenost má občas tak dost hodně
do sebe. A také třeba to, že když tu a tam zkusíte někomu podat prst, že o tu ruku musíte nutně
přijít nebo že by se pro dobrotu vždycky odcházelo o žebrácké holi (i když zrovna tohle raději
berte s rezervou ☺).

Každopádně jsem si v těch chvílích znovu uvědomil, jakou jsem měl v životě kliku, že
jsem ve svém životě propadl právě rybařině a přitom potkal tak skvělého chlapa a kamaráda,
jakým je Ríša Konopásek a že si vůbec nejsem jistý zda to skutečně dokážu docenit, jak bych
měl. Ale do Prčic! Rozhodl jsem se vytěsnit tu trapnou sladkou omáčku a tohle je hotovej konec
z nějakého amerického filmového dojáku. Sorry!

Takže abych to nějak pragmaticky ukončil. Možná se tomu budete divit, stejně jako jsem
se divil já, ale vyhlašování a oceňování pro mě neskončilo nejvyšším stupínkem, pohárem
v náruči a gratulací z rukou starého doktora Kinského.

Tušíte? Já netušil! A nechápal! Největší ryba - kapr 78 cm – Jiří Vágenknecht, Pardubice.
Protlačil jsem se a propletl dopředu a vážně se zeptal jestli to není omyl. Ten můj největší měl
přeci 76 cm. Ne 78! A řekl jsem to i pořadatelům. Nahlas. Jen se usmívali. Až pak mi došlo, že
jsem zápis rozhodčího potmě nekontroloval a u měření jsem nevydržel, takže…co mi vlastně
naměřil a zapsal? Prostě – Překvápko! Příjemné. Cena byla fakticky důkladná – vakuované uzené
plecko, dobře pětikilové, pětilitrový soudeček plnotučného Starouše i s pípou, plato plechovek
stejné značky, triko, vesta a hrstička nějaké rybářské bižuterie. Pěkný balíček. Ale asi bych to
zase nebyl já, kdybych si odpustil nějaké trapné a nepochopené gesto. Něco ve smyslu veřejného
poděkování Ríšovi na Piláku. Vzal jsem karton plechovek (pivo z plechu stejně moc nemusím)
a podal jsem ho „tomu bloňďákovi“ se sedmdesát sedmičkou, aby nebyl tak úplně hořkej. Vím
jaké to může být - blbej centimetr! Vzal si ho, ale koukal na mě….no prostě divně (si magor?!!
si ze mě děláš pr…ehmm, srandu?!). Inu možná lepší ten prst nepodávat, co?

A to je snad zatím vše, přátelé. Doufám, že tento plod mé přenošené grafomanské
gravidity, bude chápán a přijímán vlídně. Jinak jsem v podstatě neškodný ☺.  Díky!


