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TIŠTĚNÝ CARPMAX - ZDARMA?
Opravdu se nic platit nebude?
Časopis skutečně obdržíte zdarma. Je na místě se
zmínit, že ačkoliv máme možnost řešit tisk, tak aby
byl časopis zdarma, tak již předpokládaný zisk
nepokryje poštovné, obálku a manipulaci
s časopisem. Z toho důvodu ač je časopis zdarma, tak
je zpoplatněno zasílání a to předběžně 20kč, které
uhradí poštovné 13Kč, obálku a uhrazení pomocných
sil na balení časopisů do obálek a transport na poštu.
Kdy bude možné časopis objednat?
V současné době se pouze testuje tisk v několika málo
kusech až po desítky vydání. Předpoklad aktivního
tisku je první polovina roku 2014.
Pokud i vy se chcete na cokoliv zeptat ohledně
připravovaného tištěného CARPMAXu, tak nás
kontaktujte na emailu redakce@carpmax.cz .
V příštím vydání přineseme další informace
k tištěnému CARPMAXu.
Jak jsme slibovali v minulém čísle, tak přinášíme
informace o chystaném tištěném vydání
kaprařského magazínu CARPMAX. Na rozdíl od
jiných vydavatelů máme my v úmyslu časopis
doručit „předplatitelům“ až domu s tím, že za
samotný časopis neutratí ani korunu. Je asi na
místě říci co nás k tomu vede. Již při prvních
číslech se na naši redakci obrátil nejeden čtenář,
že ačkoliv elektronické vydání je pěkné, ale že on
sám si stahuje časopis ve formátu pdf a ten si
tiskne a posléze čte. Pravdou je, že po zkušebním
tisku je časopis skutečně pěkně čitelný v papírové
podobě.

Kladené otázky
Jak bude vypadat tištěná verze?
Formát A5, 48 stran, barevná obálka, vnitřní
strany odstíny šedi.
Bude časopis skutečně zdarma?
Odpovídáme ano, bude. Stejně tak jak je
k dispozici na internetu.
Jak časopis seženu?
Původní myšlenku odběrných míst jsme zrušili pro
její neefektivnost. Z toho důvodu Vám časopis
zašleme domu na Vaší adresu.

V očích mnoha rybářů „staré školy“ je kaprařina pouze
sedavou a „čekací“ záležitostí. Často můžeme slyšet, že
kapraři po příjezdu k vodě najdou ryby echolotem,
posadí tyčovku a zavezou na každou stranu bojky jeden
prut, následně zakrmí desítkami kilogramů boilies a
pelet a týden čekají na záběr od velkého kapra. Tato
představa je pro mě opravdu velice úsměvná, ikdyž
musím přiznat, že rybáře, kteří to takto praktikují,
skutečně znám. Žel, nejsou příliš úspěšní. Často se
setkávám i s tím, že svalují vinu na své nástrahy. To je
opravdu nesmysl. Nástrahy a návnady nikdy nebudou
pracovat za nás, naopak, kvalitní krmení by mělo být
pouze jakousi naší „přidanou hodnotou“. My jsme ti,
kdo vždy musí našemu krmení vytvořit takové
podmínky, ve kterých skutečně může ukázat svou sílu a
kvalitu. Co to znamená? Najít místo s výskytem cílových
ryb a krmení vhodně použít. Chtěl bych se pokusit
o změnu přístupu některých kaprařů a ukázat, že lov
velkých kaprů rozhodně nemusí být nudnou sedavou
záležitostí.

Dvě noci a dost!
Strategie, kterou v posledních letech praktikuji
(zejména na řekách, ale nejen na nich), je založena na
stěhování se po dvou neúspěšných nocích. Rybář sám si
musí stanovit, kde je u něj hranice úspěchu a
neúspěchu. S krmením to zpočátku nepřeháním, snažím
se spíše zjistit, zda je ryba aktivní a jakou velikost ryb
můžu na svém místě čekat. Často lovím pouze
s několika návnadami na PVA nebo s hrstí volně
vhozených návnad. Pokud ryby na lovném místě jsou,
záběry přichází díky malému množství krmení často
velice rychle. V tom případě s krmením lehce přitlačím a
vhazuji ho o něco větší množství, abych ryby před sebou
udržel. Pokud jsem skálopevně přesvědčen, že se
předemnou vyskytuje opravdu velké množství ryb,
nakrmím silně a do většího prostoru. Příliš často to ale
nepraktikuji, v podstatě pouze v situacích, kdy ryba
přijímá potravu opravdu silně, například na podzim

nebo před třením, kdy se i velké ryby drží ve větších skupinách a
záběrů je spousta. Většinou se snažím vyjít s menším množstvím
návnady a lovit spíše samotářské velké kusy. Pokud po dvou dnech
(dvou nocích) nemám na kontě rybu, se kterou bych byl spokojen,
stěhuji se na jiné místo. Někdy ostatní kapraři moje počínání
nechápou a dál tráví čas bez záběru posedáváním před mlčícími
pruty s tím, že „to přijde“. Já ale vím, že pokud nepůjdou rybám
naproti, tak to nepřijde a moje výsledky s touto strategií jsou pro
mě velice uspokojivé. Často mi rybáři říkají, že se nechtěli
stěhovat, protože jim chodilo hodně záběrů od menších ryb a
čekali, že se prochytají i k těm velkým. To je podle mě velká chyba,
protože podle mých zkušeností se velká ryba od hejn malých kaprů
drží s velkým odstupem a čekat jí po xx-tém násaďákovi
budeme marně…

Mít oči na šťopkách!
Základem aktivního lovu kaprů je být ve střehu. Pokud budete celý
den zalezlí v bivaku nebo si číst poslední číslo Kajmana, velkou
představu o dění ve vodě a aktivitě ryb mít asi nebudete. Je
opravdu důležité pozorovat vodu, hledat známky výskytu ryb –
vyhazující se ryby v jiné části revíru, než se nacházíme, jsou jasnou
devizou ke sbalení se a zrychlenému přesunu. Ale často to
nemusíme mít tak jednoduché a ryby nám nebudou dávat tak
zřejmý povel k přesunu. Někdy se mohou prozrazovat pouze
bublinami stoupajícími odedna, zakalením vody na mělčinách,
lehkým převalováním u hladiny nebo stáním přímo pod ní. Velkými
pomocníky mohou být polarizační brýle a dalekohled, v případě
rozlehlých lokalit i aktuální zprávy od kolegů z jiných částí revíru.
V dnešní době moderních technologií a internetu v mobilu může
být velkou výhodou i předpověď počasí a směru větru pro další
dny. Mnohdy mohou ryby prozrazovat svou přítomnost hlavně
v nočních hodinách, nebo při západu a východu slunce. V takových
situacích mají pochopitelně výhodu rybáři, kteří se nepřijeli k vodě
vyspat a kteří nejsou líní v noci sedět u prutů a naslouchat zvukům
noci nebo ráno vstát ještě před východem slunce a pozorovat
znaky výskytu ryb.

Omezení výbavy
Kaprařská výbava je objemná a těžká a není příliš velkou zábavou ji
neustále skládat a rozkládat. Proto je dobré při zamýšleném
aktivním lovu výbavu osekat na nezbytné minimum. Sami musíte
uznat za vhodné, která část výbavy je pro vás nezbytně nutná a
která nikoliv. Velkou výhodu máme v případě, že máme auto
takzvaně za zadkem, to je pak přestěhování se otázkou několika
okamžiků. Pohodlně to jde i pokud se můžeme přesunovat pomocí
člunu. V opačných případech je velkým pomocníkem transportní
vozík, na kterém všechny součásti výbavy odvezeme najednou a
s menší námahou, než kdybychom je museli přenášet ručně.
Jedna z mých loňských výprav na mojí oblíbenou řeku začala velice
nadějně. Již po několika desítkách minut mi začaly chodit záběry od
ryb ve váhové kategorii okolo 5–10kg. V tu chvíli jsem byl
přesvědčený, že velká ryba je pouze otázkou času. Když jsem však
po dvou dnech neměl na kontě rybu, která by vybočovala z tohoto

váhového rozmezí, stál jsem před těžkým
rozhodnutím. Přestěhovat se na poslední 2 dny na
jiné místo a zkusit ulovit velkou rybu, nebo zůstat a
dál si sice parádně zachytat, ale mít malou šanci na
ulovení velké ryby…? Rozhodl jsem se to risknout a
přestěhoval jsem se asi o kilometr proti proudu na
místo, kde zřejmě dlouho nikdo nelovil a které jsem
se chystal už nějakou dobu vyzkoušet. Oproti
původnímu místu zde byla podstatně větší hloubka a
silnější proud. Bylo jasné, že se zde nebude zdržovat
tolik menších ryb. A skutečně, během dvou dnů jsem
měl pouze jeden záběr, ale mohutný říční šupináč,
kterého jsem ulovil v ranních hodinách má pro mě
dodnes obrovskou hodnotu…
Ale stěhování nemusí být jedinou možností, jak
aktivně lovit a vyhledávat ryby. Na rozlehlých
vodních plochách, kde lovíme z vyvážky je snadnou
cestou střídaní lovných míst. Délkou vyvážky
prakticky nemusíme být moc omezeni (dá se vyvážet
i na více než kilometrové vzdálenosti pomocí spojení
více cívek) a můžeme prolovovat opravdu velké části
revíru. Je hloupost umisťovat montáže blízko sobě,
tím si pouze uškodíme. Nezřídka umisťuji udice
i stovky metrů od sebe, navíc do různých hloubek.
Často dělám i to, že si hned zpočátku najdu například
4 lovná místa, všechna průběžně krmím a postupně
zkouším, ze kterých to bere nejlépe. Tato strategie
má obrovskou výhodu v tom, že se lovná místa

neplaší tolik, jako kdybychom na nich lovili po celou
dobu a velké opatrné ryby tak nebudou v takovém
pozoru. Mnohdy se mi osvědčilo i to, že jsem po záběru
neumístil prut zpátky na stejné místo, ale na jiné, které
jsem průběžně krmil. Místo není poplašené zdoláváním
a často jsem měl záběr velice rychle, načež jsem se opět
vrátil k prvnímu místu…
Lovil jsem před pár lety na jednom zajímavém revíru.
Počasí mi příliš nehrálo do karet a tak moje úlovkové
konto nebylo po několika dnech kdovíjaké. Jednou těsně
před svítáním jsem slyšel vyskočit velkou rybu. Potmě
jsem mohl pouze odhadovat, kde zhruba ryba vyskočila
a tak jsem tomu nevěnoval příliš velkou pozornost.
Večer při západu slunce jsem slyšel opět velkou ránu
v podobných místech a s pomocí dalekohledu se mi
podařilo díky rozbíhajícím se vlnám odhalit místo, kde
ryba vyskočila. Bylo to přesně v místě, kde jsem
odhadoval, že byla i ta ranní ryba. Rychle jsem stáhl
jeden prut a bez jakéhokoliv krmení kolem jsem ho
nahodil co nejpřesněji k místu výskoku. Celou noc se nic
nedělo. Ráno jsem vstal ještě za tmy a čekal, zda-li se
kapr opět ukáže na tom samém místě. Už bylo poměrně
dobře vidět, když přesně nad mou montáží vyskočil
z vody velký šupináč. Nemohl jsem to tvrdit s jistotou,
ale něco mi říkalo, že je to stále ta stejná ryba. Asi za
čtvrt hodinky už krásný šupináč ležel v mé podložce….:-)
Lovte kapry aktivně! Hodně štěstí u vody, Ondra Macků

Téměř vždy prázdninové dny navíc přinášejí pro nás
rybaře spoustu nevýhod. Ve většině případech se
jedna o zvýšený zájem ze strany RS a velký tlak
okolních lovců. Když k tomu připočtete desítky
koupajících se lidi, tak je téměř vždy po idylce,
kterou všichni tak rádi u vody vyhledáváme. V tuto
chvíli nám nezbývá nic jiného, než se uklidit kamsi do
ustraní.
A tak se stalo to, co se stalo. Volá mi nešťastný kolega
a do telefonu mi vysvětluje problém: "Nevím, kam
mám jet na ryby, slíbil jsem známému, že pojedeme
na ryby, ale má byt hezky a ještě ke všemu je v patek
volno". Prvně nechápu co chce, ale pak mi to dochází.
Na jeho oblíbených vodách to v překladu znamená
desítky rybářů, množství projíždějících lodi a x desítek
vodumilovných jedinců v plavkách, které vůbec
nezajímá, že tam někde mate nahozeno. Chvíli
přemýšlení a nápad je na světe. Pojeď na Slapy a
půjčím ti loď. Někde tě zakotvím a snad si zachytáš.
Lov z lodě se mu totiž při minule výpravě velmi zalíbil

a tak nemešká a během chvíle je vše domluveno.
Vzhledem k tomu, že mam Slapy téměř za rohem,
tak jsem se rozhodl den před jeho plánovaným
odjezdem lovné místo prozkoumat a zároveň
zakrmit. Volím klidnou a dlouhou zátoku s hloubkou až
28 metrů. Dle místních rybářů je aktivita ryb po
povodních nulová. Moc optimismu mi to nedalo a tak
se jedu podívat do příbřežních partii pod převislé
stromy. Tato strana zátoky je díky svému svahu ze
břehu nedostupná a tudíž by rybám měla poskytnou
ochranu i klid. Velice pomalu pluji na nafukováku okolo
břehu a snažím se objevit známku života. Jen se
usmívám, když vidím kapry kolem 70 čísel zaparkované
pod větvemi. Má domněnka je správná a tak hned
vybírám lovná místa u břehu na této straně zátoky.
Rozkrmuji tedy tři místa se strategii chytit většího
jedince proplouvajícího v okolí břehu. To znamená
krmná místa relativně daleko od sebe a vždy s klidovou
zónou (převislé a husté větve zasahující daleko nad
vodu). Boilies ve tvaru polštářku rozhazuji vždy kolmo

kolmo vůči břehu do vzdálenosti 5ti metrů. Tím si
zaručím pokrytí rozsahu hloubek 0-4 metry pro
případ změny teploty vody a s tím spojenou migraci
kaprů v různých hloubkách. Boilies polštářky mi zajistí,
že díky svému tvaru se na takto příkrém srázu udrží na
požadovaném místě, bez toho, aby zapadaly mezi
kameny. Jejich velkou výhodou je i fakt, že se tímto
tvarem návnady zároveň rybař odliší od okolních
rybářů a tím i relativně dobře zmate opatrnou rybu.
Tato teorie se mi čím dál víc na těžkých
vodách potvrzuje, tak jsem sám zvědavý co to způsobí
tady...
Ve čtvrtek přijíždí Tomáš až v pozdních odpoledních
hodinách plný optimismu. Ten mu trochu zamrazím
informací o potřebě naložit loď na vozík. Pět metrů
dlouhou loď o vaze 150 kilo naložit na vozík ve dvou
lidech není žádná sranda, ale vidina pohodové
chytačky je solidní motivací. K vodě přijíždíme až
kolem devatenácté hodiny a tak nás čeká pěkný
kvapík. Shodit loď na vodu, přijet na místo a
hlavně přivázat loď tak, aby Delkimy hlásily pouze

záběr je práce, kterou zatím nemám osvojenou. Víc bych
ji nazval improvizací. Pruty přišly na řadu až za tmy.
Vybrané lovné místo se Tomovi líbilo a tak měl o velikou
starost méně. Já s obavami zda jsem vše udělal správně
odjíždím až kolem jedenácté v noci. Jsem zvědavý jak se
popere sám s lodí.
Ráno na mobilu objevuji zmeškaný hovor od Toma.
Buďto něco chytil, nebo se něco podělalo. S obavou
volám zpět. Hned je mi jasné, že má dobrou náladu a mé
zbytečné obavy jsou ty tam. S radostí mi sděluje, že mu
kapři najeli kolem třetí ráno a vydrželi mu tam až do
sedmé. Za ty čtyři hodiny vytáhl devět kaprů v
rozmezí 60-80cm. Stále se do telefonu "culí" a dodává,
že to završil nepoškozeným 12ti kilovým lyscem. Tak to
je paráda. Mám snad větší radost než on. Tohle jsem ani
nečekal. Odpoledne přijíždí jeho známý a zatím
to vypadá, že si oba zachytají moc hezky. Jedná se o
vláčkaře, který si poslední rok pohrává s kaprařinou,
tudíž mnoho otázek a ještě více odpovědí, ze kterých je
jakožto celoživotní vláčkař docela v pasti. Odpoledne
přivážím klukům zbytek boilie polštářků a povolenku,
protože Karel ji důmyslně nechal doma. Při té příležitosti
ce příjemná. Co tři hodiny záběr od ryby kolem 70cm je

zjišťuji, jak jdou ryby a odpověď byla velice příjemná.
Co tři hodiny záběr od ryby kolem 70cm je na
Slapskou přehradu velice luxusní skóre. Když vezmu
v potaz to ticho a krásné prostředí této zátoky, tak
bych to skoro nazval idylkou. I když se mi nechce, tak
bohužel musím odjet. Jsem zvědavý, co přinese noc.
Ráno na mobilu zjišťuji, že mi nikdo nevolal :-).
Trochu zklamaný volám Tomovi a zjišťuji, že ryby sice
berou, ale rapidně se zvedla ztrátovost ryb v nějaké
vázce. Kotvička je potřeba téměř při každém

zdolávání. Naštěstí se daří vydolovat vždy celou
montáž bez toho, aby zůstal kapr přišpendlený kdesi
na dně. Úspěšně zdolat se mu povedlo pouze ryby do
osmi kilo. Kapr této velikosti potěší, i když jsme po
první noci oba věřili v nějakou tu pomyslnou
třešničku. Další malý problém je ten, že došly
polštářky a kluci jsou donuceni boilies krájet na půlky
vždy, když chtějí zakrmit. Jedu se za nimi podívat a při
tom jim vezmu "čerstvou" baterii k elektromotoru.
Tomáš se po probdělé noci dospává a Karel se zatím
chlubí. Tomovi přišel krásný záběr a souboj na člunu
trval skoro půl hodiny. Ukazuje mi natočené video.
Sedím, ani nedutám, cigareta střídá cigaretu a abych
pravdu řekl čekám s jistotou ohlášení nového českého
rekordu :-). Během sledovaní krásného souboje, kdy
kapr nešel k hladině blíž než na délku šokového vlasce
se Tomáš probouzí. Jeho slova si pamatuji přesně: "Ty
vole, to je úplný nesmysl, chápeš to??". Nechápal
jsem... "to není normální!! 9,5 kg a on mě tady takhle
vozí, prostě úplný nesmysl...!!". Můj výbuch smíchu
musel zaručeně všechny ryby z této zátoky vyplašit.
Škoda, už jsem viděl Toma na titulce nějakého
časopisu :-(.

Je úžasné, že záběry mu chodí pravidelně co tři
hodiny. Kombinace brusinky s olihní jim očividně
šmakuje. To ani jeden z nás nečekal. Bohužel na
Karlovi se projevuje nezkušenost v lovu kaprů a tím i
jeho záběry jsou víceméně nahodilé. Je také možné,
že za jeho neúspěch může také fakt, že používal jako
nástrahu tuctovou dvacetimilimetrovou kuličku,
kdežto Tomáš používal jako nástrahu tři polštářky
nebo boilies ořezané do tvaru kostičky. To se už
nedozvím, ale faktem zůstává, že na jeho krmném
místě se ryba dle jeho slov ukazovala. Je sobota
odpoledne a před nimi je ještě asi 24 hodin lovu.
Spousta času na přemýšlení či změnu strategie. Díky
objevené vázce dochází pouze na změnu montáže
doplněnou o odpadávající kámen. Snad to pomůže a
ryba se nebude tlačit tolik ke dnu. To ukáže až
nadcházející noc.

V neděli ráno už žádné zázraky nečekám a tak mě ani
nepřekvapuje, že mi nevolali :-). Jediná dobrá zpráva
je ta, že odpadávající kámen zafungoval a ztrátovost
ryb díky vázce je na nule. Frekvence záběru sice mírně
klesla, ale i tak je záběr každé čtyři hodiny od krásné
ryby velmi povzbuzující. Karel musí odjet dřív, než
jsem stihl přijet a tak se pouze s Tomem kochám
výhledem do zátoky. Jsme vážně asi praštění, protože
plánujeme další výpravu ještě dříve, než ukončíme tu
předchozí :-). Takže Slapy, těšte se.......

Letní období je příznačné tím, že ryby nejsou příliš aktivní
a veškeré revíry jsou doslova obsypány rybáři. Proto mi
to k vodě netáhne tak jako na jaře a na podzim. Přesto
jsem neodolal a vyrazil jsem na své místečko na řece.
Předpověď počasí nebyla moc příznivá, ale doufal jsem,
že se mi nějakou rybu povede chytit.
Tento víkend jsem se rozhodl zasvětit boilies N1, které je
zaměřené svým složením na selektivní chytání větších
ryb a já doufal, že mě baby-kapříci nebudou moc
otravovat. K boilies jsem přibalil obalovací pastu, booster
stejné příchuťové řady. Zároveň jsem si namíchal
Method mix Spices/NDHC, přihodil hrst pstružích pelet,
zalil boostrem N1 a pro větší atraktivnost přilil Liver Activ
Dead Fish. Vše jsem důkladně promíchal a vzniklým
mixem jsem naplnil PVA. Chytal jsem na boilies velikosti
24 mm, které jsem obalil Obalovací pastou N1, přidal 3
kuličky na PVA a k tomu všemu pověsil na háček
punčošku s namíchaným mixem. Tuto doslova zdařilou
sestavu jsem nahodil na předem nalezená místa v toku
řeky a přikobroval ještě několik kuliček N1-čky.
Jak jsem předpokládal, záběrů bylo jako šafránu. Voda se
líně valila, byla teplá jak doma ve vaně a většina ryb se
letargicky ukazovala u hladiny. Prvního záběru jsem se
dočkal v noci. Nesmělé pípnutí se změnilo na plynulou
jízdu a já po chvíli zdolávání uložil na podložku pěkného
8-kilového kapra. S takovou rybou se nemá smysl fotit,
tak jsem si ho cvaknul jen na podložce a pustil ho zpět do
vody. Dalšího záběru jsem se dočkal v ranních hodinách.
Jízda opravdu zběsilá, kapr mi nedal ani metr zadarmo,
po pravdě jsem si do poslední chvíle myslel, že bude
větší, než mnou posléze naměřených 10,2 kg. Byl to
opravdu krásný, zdravý a bojovný lysec.
I když byl víkend na záběry spíše slabší, užil jsem si ho
parádně, ale nebudu lhát, že už s těším na podzim, na
ochlazení, na větší klid u vody a na více aktivní ryby.

Měl jsem naplánovanou týdenní výpravu na kapry a jelikož moje
mamka má taky rybářský lístek a letos ještě nikde nebyla a shodou
okolností měla dovolenou , rozhodl jsem se, že ji vezmu s sebou.
Až teď si uvědomuji , jak dobrý nápad to byl.Člověk se nemusí starat o
pohodlí, stravu a pořádek , takže jsem se mohl stoprocentně věnovat
kaprům.

Výpravu jsem měl naplánovanou od 19-25.8 , ale jelikož bylo doma
hodně práce musel jsem hodně makat , abych tento termín opravdu
dodržel. Místo jsem měl na písáku už předem zamluvené , takže jsem
jen musel pracovat a čekat.
Konečně nastal den odjezdu. Vyjeli jsme brzy z rána, proto jsem si věci
připravil už předcházející den večer. Po cestě jsme se ještě zastavili
v krámě pro jídlo a pak rovnou na ně.
Po příjezdu na místo jsme začali rychle vybalovat, protože mělo každou
chvíli začít pršet.

Nakonec jsme stihli vše zasucha. Při mapování dna
jsem našel lavici ve 4-5 metrech asi 110 metrů od
břehu.Na dně byla tenká vrstva bláta , ale i tak
jsem tam hned píchnul tyčovku. Na první zákrm
jsem nasypal asi 10 kg řepky zalité tekutou
potravou (bloody crab) a 3 kg koulí Bloodyho. Po
návratu ke břehu jsem hned připravili moje i
mamčiny pruty. Na 3 jsem dal silně nadipovaného
kraba a na čtvrtý jsem zkusil něco sladkého.
Mamka není až tak zapálená rybářka jako já , proto
mě nechala její pruty většinu času obsluhovat, což
mi nijak nevadilo.

Asi po hodině , když bylo vše připraveno začalo
silně pršet , což se mamce moc nelíbilo , ale já jsem
byl naopak rád , protože by to ryby mohlo
rozhýbat. A taky že jo během hodiny jsem měl
několik záběrů ,ale jen od menších kaprů kolem 5-8
kg ,ale pro začátek jsem byl spokojen.Jen jeden
prut mlčel a to ten , kde jsem neměl navlíknutého
kraba. Nakonec byl na všech čtyřech prutech. Do
půlnoci jsem nachytal ještě mnoho dalších kapříků

ale velikostně ne těch co jsem potřeboval.Pršelo
celou noc až k ránu déšť ustal. Rychle jsem dokrmil
a doufal v lepší rybu. Přes den jsem chytal opět
ryby do 8 kg , ale večer kolem 7 hodiny jsem
konečně vytáhl pro mně lepšího kapříka
10,3kg.Udělal mi radost. Další dny se táhli ve
stejném stylu ryb bylo dost a dokonce bylo i víc
těch kolem 9-11 kg . Byl jsem rád a říkal jsem si ,
když to bude takhle brát až do konce výpravy budu
spokojen.Mamka byla také spokojena protože si
dvakrát trhla svůj osobáček.Nejdříve 75cm a pak
77cm 10,6 kg.Co víc si přát, ryby berou kolem sebe
jsme měli krásný klid , žádní jiní rybáři ,prostě
pohoda u vody.Až v pátek přijeli rybáři na fleky
vedle nás.Bál jsem se , že záběrů bude míň.
Nakonec tomu bylo tak , že já s mamkou jsme měli
záběrů stále stejně , ale rybáři kolem nás ani
ťuk,jen asi 300 metrů od nás to jiným jezdilo.

Ryby stále na našem místě byli a mi stále
tahali.Ryby byli nádherné kolem těch 8-11 kg , ale
stále jsem doufal , že přijde nějakej větší.
ybu.Nakonec jsem do podběráku navedl pořádně

Předposlední noc asi ve 23:30 se mi rozjel prut
z okraje krmného místa , byla to brutální plynulá
jízda , kterou jsem za celou výpravu ještě neměl a
tak jsem doufal v lepší rybu.Nakonec jsem do
podběráku navedl pořádně vypasenýho šupináče.
Byl sice krátkej ale za to , to byla koule.Ryba měla
74 cm a 10,8 kg.Probudil jsem mamku , aby mi
udělal pár fotek a kapra jsem pustil zpět.Prut jsem
už nenahazoval jen jsem čekal jestli nezaberou ty
ostatní , ale nic se už nedělo.Poslední den před
námi a já zoufale vymýšlím , co vymyslet , aby mi
zabral nějakej opravdu pěknej kapr.Na této vodě
větší ryby berou spíše až v noci, opravdu až kolem
pul dvanácté dvanácté.A tak jsem měl celý den na
to abych něco vymysle.Navázal jsem si nový
návazec a piplal ho do té doby než jsem byl úplně
spokojen.V 6 večer jsem byl naposledy krmné místo
zakrmit a nahodil jsem pruty. 3 jsem nahodil dobře ,
jen ten , který jsem celý den pečlivě připravoval
se mi moc dobře nahodit nepovedlo .Nakonec byl
na ty tři dobře hozené záběr a na ten čtvrtý
nic.Proto jsem ho asi ve čtvrt na 10 dobře přehodil
na okraj krmného místa.Zalezl jsem do bivaku a
doufal v poslední půlnoční záběr.V klidu usínám ,
ale ve 23:45 mě probouzí razantní jízda.Byla tma a
jak jsem byl rozespalý , nevěděl jsem , kde mám
čelovku , natož pak pantofle.Dobrou půl minutu
jsem hledal pantofle.Nakonec jsem je našel.Při
cestě k prutu jízda stále pokračovala, byl to ten
,který jsem celý den připravoval, nakonec jsem prut
přizvedl ,přitáhl brzdu , ale ryba si stále brala
desítky metrů vlasce nemohl jsem ji zaboha
zastavit.Rozhodl jsem se vyrazit pro rybu na člunu .
Rychle jsem naskočil a zdolávačka mohla začít.
Když jsem byl nad rybou , slyšel jsem mamky Carp
sounder , až po chvilce jsem zjistil , že mi ryba
nabrala při zdolávačce její vlasec.Naštěstí se po
chvilce uvolnil. Po čtvrt hodinovém boji jsem si
uvědomil , že je půlnoc proto jsem mamce nařídil ,
ať pro jistotu ostatní 3 pruty stáhne.Souboj
pokračoval dalších asi 10 minut a ryba se držela
stále u dna.Po chvilce jsem viděl vycházející bubliny,
které kapry vypouští .Z ničeho nic se kapr vyvalil na
hladinu a já tušil , že mám před sebou můj
osobáček.Opatrně jsem ho navedl do podběráku
.Když tam byl zajásal jsem.Kapra jsem vytáhl do
člunu , byl těžší než ti ostatní.Když jsem přijel ke
břehu mamka hned vyzvídala , ale já si pořád nebyl
jist jeho délkou . Až po změření a zvážení jsem zjistil
, že je nový osobáček na světě. Byl o 3 cm větší a
to krásných 90 cm a 13,5 kg.Udělali jsme pár fotek a
rychle jsem rybu pustil. Byl jsem štěstím bez sebe.
Ani jsem nemohl usnout.Hned jsem psal Jirkovi ,
který byl se Zdendou na jiném písáku , o mém
úspěchu.Ten mi

pogratuloval a sdělil mi i své a Zdendovi úlovky.Nakonec
jsem usnul .Ráno jsem nahodil , ale do odjezdu už nic
nebylo.Domů odjíždím s krásnými zážitky a děkuji mamce
, za to , že se o mě celý týden starala a že to tam
vydržela.Doufám , že si zase najdeme chvilku a vyrazíme
spolu k vodě.
Když shrnu všechny úlovky dohromady, tak : nachytali
jsme 56 karpů z toho jich 12 bylo mezi 8-10 kg , 6 nad
10kg , jeden 13,5 kg , zbytek menší.Všechny ryby jsme
nachytali na 16 mm Bloody crab obalený v pastě stejné
příchutě , nebo 16 mm crab + plovka crab. Tento boilie ,
je opravdu pro ryby neodolatelnou pochoutkou a věřím ,
že se na něj vytáhne mnoho dalších velkých kaprů.
Petrův zdar, Mára :)

www.bejsfish.com

Ingredience: 500g buřtů, 1 lžička kari koření, 1
lžička worcesteru, 2 lžíce sojové omáčky, lžíce
oleje, lžíce solamylu, 1 celé vejce – syrové, 3
cibule, 1 feferonka, sůl, pepř.
Postup: Buřty nakrájíme na nudličky, přidáme
kari, worcester, sojovou omáčku, olej a necháme
hodinu odležet. Přidáme solamyl, vejce, vše
promícháme. Opečeme, přidáme nakrájenou
cibuli a feferonku, opepříme a zalijeme asi 2 dcl
vody a podusíme.

Čína z buřtů

CARPMAX.CZ
Ingredience: 1 polévková lžíce koření, paprika
sladká, 1 ks masox, 1 ks cibule kuchyňská, 1
polévková lžíce mouka hladká, 1 lžička koření
gulášové, 1 lžička sůl, 20 dkg salám točený, 30
dkg brambory, 4 polévkové lžíce olej olivový.

Buřtguláš

Postup : Brambory oloupeme a nakrájíme na
menší kousky, cibuli nakrájíme nadrobno. Buřt
nakrájíme na kousky. V hrnci zpěníme na oleji
cibulku, přidáme sladkou papriku a gulášové
koření. Vsypeme nakrájené brambory a
uzeninu.Vše orestujeme, zalijeme vodou,
přidáme sůl a masox. Vaříme doměkka. Omáčku
zahustíme moukou rozmíchanou ve vodě a ještě
chvilku povaříme.
Ingredience: buřty 5 až 6 kusů - 600 g, cibule 2
kusy,
feferonky 1 kus, černé pivo 300 ml .

Buřty na černém pivu

Postup: Buřty nařízneme a do vzniklé kapsy
vložíme pár kousků cibule a kousek feferonky.
Kdo nechce aby pokrm trochu pálil, použije místo
feferonek papriku.
Buřty v pekáčku zasypejte cibulí, která zbyla.
Potom zalijeme černým pivem. Na značce piva
téměř nezáleží. Pečeme pomalu. Buřty tak stačí
natáhnout chuť a tuk z nich odteče. Nejlepšího
výsledku jsme dosáhli při teplotě 160°C po dobu
60 – 70 minut.

Více receptů a více o vaření na www.carpmax.cz …
Nálev: 350 ml vody, 200 ml octa, 100 ml
balsamikového octa, 7 kuliček nového koření, 10
kuliček černého pepře, 4 bobkové listy, 3 lžičky cukru,
1 lžička soli.
Utopenci: 3 žluté cibule, 2 červené cibule, 2 stroužky
česneku, 1 chilli paprika, 14 špekáčků, 3 lžičky pálivé
papriky, 500 g kysaného zelí
Vodu a oba druhy octů přivedeme k varu, přihodíme
koření včetně soli a cukru. Asi pět minut necháme
nálev povařit, ochutnáme a podle vlastní chuti
dochutíme. Cibuli a česnek nakrájíme na plátky, chilli
papriku na tenká kolečka. Špekáčky oloupeme a
rozkrojíme asi tak do 2/3, vysypeme mletou paprikou a
naplníme několika plátky cibule, česneku a koleček
paprik. Zbylou zeleninu promícháme se zelím, část ho
dáme na dno sklenice, na něj poklademe několik
špekáčků a jednotlivé vrstvy střídáme. Nakonec
utopence přelijeme teplým nálevem (jeho množství
záleží na velikosti sklenice a jak natěsno jsou v ní
Utopenci naskládaní), uzavřeme sklenici .

Utopenci s kysaným
zelím

Ingredience: 1 buřt (vuřt), 2 plátky sýra, 4 tenké
plátky anglické slaniny, mletá pálivá paprika nebo
chilli
Postup: Buřt oloupej a po délce rozřízni na
čtvrtiny.Dvě přiléhající čtvrtiny posyp paprikou
nebo chilli.Mezi takto posypané části vlož kousek
plátkového sýra a celé to polož na další kousek
plátkového sýra.Takto přošpikovaný buřt obal 2
plátky slaniny. Přichyť párátkem, opékej do
růžova.
Podáváme s rohlíky,chlebem,hořčicí nebo se
zeleninovým salátem

Buřt plněný sýrem

Ingredience: Cibule 3 ks, Citron šťáva, 1 ks,
Muškátový oříšek 1 špetka, Olej slunečnicový, 2
lžíce, Paprika kapie nakládaná, 4 ks Pepř podle
potřeby, Petržel nať, 1 lžíce, Sůl podle potřeby,
Špekáček kvalitní, 8 ks
Postup: Buřty nakrájíme na plátky,papriku na
proužky a cibule na kolečka.Z oleje,citronové šťávy
a ostatních přísad si připravíme marinádu.Kolečka
cibulí krátce spaříme ve vařící vodě a necháme
okapat.Potom smícháme s buřty a paprikou a
polijeme marinádou.Salát necháme odležet a
zdobíme sekanou petrželovou natí. Podáváme s
pečivem.

Salát z buřtů

Tak máme za sebou zase jednu další výpravu a to
společně s kamarády a rodinou.
Přivezli jsme si na Lužnici po roce úplně jiné nástrahy a
čekali jsme co povodně v této části toku zanechaly.
Byla to prostě paráda, prvním úlovkem byl Tloušť a pak
krásný Kapr 78cm a to je na této části toku co říci.
Perfektní rybačka v podobě nespočtu cejnů, kapříků,
sumců a mnoho jiného.Bylo to prostě super a do konce
roku vyzkoušíme ještě jednu část této řeky a uvidíme.
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NA NÁVŠTĚVĚ U FIRMY TASKA

MICHAL KUČERA jr
Počátkem roku 2012 jsme s tátou poprvé objevili
informace o značce s poetickým názvem Taska.
V jednom anglicky psaném rybářském časopise byl
rozhovor s majitelem firmy Stephenem Taskerem
a jeho otcem Kenem. Jejich jména nám nic
neříkala. Teprve z tohoto článku jsme pochopili,
jak známí a respektovaní jsou to lidé. Skutečnost,
že Steve byl letitým ředitelem firmy Fox a Ken zase
pomáhal vznikat firmě Ace, nás nenechala dlouho
v klidu. Ihned jsme začali pátrat na internetu po
více informacích, ale kromě facebookové stránky,
kde bylo jen pár fotek s připravovanými produkty,
jsme neobjevili nic. To nás ale neodradilo, a tak
jsme se rozhodli kontaktovat přímo oba Taskery,
abychom zjistili daleko více o této nově
vznikající firmě.
Od té doby utekl rok a Taska během této krátké
doby prakticky z nuly vyrostla v jednoho
z nejsilnějších hráčů na britském trhu. Z několika
produktů je v současnosti několik stovek a každý
měsíc přibývají další, jen do konce letošního roku
by mělo být zhruba 300 novinek. Odráží se to i na
zájmu rybářů. Zatímco na počátku měla
facebooková stránka
www.facebook.com/taskacarp desítky fanoušků,
v současnosti je jich přes 15 000.
V červnu tohoto roku se konečně naskytla
příležitost k návštěvě firmy Taska. Táta si udělal
dva dny volna, Steve s termínem neměl problém a
pro mě to bylo nejjednodušší, neboť se akorát
chýlil ke konci můj pětiměsíční pracovní pobyt
v Anglii. Po tátově příjezdu jsme vyrazili do
městečka Chelmsford v hrabství Essex, kde na nás
už čekal Steve. Na první pohled příjemný a

a bezprostřední chlapík s prošedivělými
vlasy, upřímným úsměvem, klasickými
britskými rysy a typicky českým pivním
pupkem. Potřásli jsme si rukama,
přičemž ho trochu udivilo, že jsme se
oba představili jako „Majkl“. Nastoupili
jsme do jeho auta a jak už to tak bývá,
konverzace se nejdříve stočila na
počasí. Britové milují konverzace
o počasí!
Po čtvrt hodině jsme sjeli z hlavní cesty
a my následně nestačili vycházet
z úžasu. Zhruba kilometr už jsme jeli jen
po prašné cestě a kolem nás byly jen
louky plné krav. „Jak tady proboha
může být sídlo velké rybářské firmy?!“
pomysleli jsme si. Po dalším kilometru
stále stejné úzké cesty se před námi
vynořilo malebné venkovské stavení se
stájemi a obrovskými pozemky kolem.
„Tak tohle je náš domov“, oznámil hrdě
Steve a uvedl nás dovnitř. Jak jsme se
dozvěděli, v tomto sídle bydlí pouze on
a jeho žena Annie. Zde má klid na to,
aby se mohl soustředit na vývoj novinek
a jejich inovace, vylepšování, nebo jak
on rád říká: „redefinace“. Sklady a
distribuční centrum se odtud nachází
asi 2 hodiny jízdy autem.
Po seznámení s Annie nás Steve zavedl
do pracovny, kde se nacházely stoly
plné nových a připravovaných
produktů. Nejprve jsme se vrhli na
olova. Ta byla dosud vyráběna
v gramážích do 99g, ale zde už byly
k vidění zátěže 113 až 227g. O to více
nás potěšilo, když nám Steve sdělil,
že za tři týdny už je můžeme
mít v Čechách – což se
následně potvrdilo. Dále nás
zaujali nádherně zpracované
zavrtávací vidličky ve třech
různých provedeních, od
leteckého hliníku přes nerez až
po titan. Táta Stevovi říkal, že
používá hliníkové od jeho
bývalé značky, ale že už jich
několik zničil. Steve nám hned
vysvětlil, v čem je problém

většiny zavrtávacích vidliček a jak to má vyřešené,
aby se to u jeho produktů nestávalo. Bylo vidět, že
má v těchto věcech obrovské zkušenosti a
technologické znalosti. Poté nám ukazoval první
vzorky háčků Taska. Vysvětloval nám, proč nebudou
z teflonu, který podle něj na háčky vzhledem k malé
pevnosti a rychlému tupení není dobrý, ale
z materiálů, které se neohýbají a vydrží co nejdéle
ostré. Na konci této obhlídky jsme jako jedni
z prvních mohli zhlédnout nákresy Taska hlásičů,
které by měly na trh přijít v roce 2014.
Poté jsme vyrazili na carp show, jenž byla pořádána
u klasického malého a zarostlého rybníčku, kterých
je Velká Británie plná. Vystavovatelé měli kolem
dokola stánky s produkty a jejich testeři přitom
chytali ryby. Nejednalo se o žádné tržiště, u rybníka
měla své produkty jen zvučná jména – Nash, Korda,
Fox a Taska. Prohlédli jsme si i produkty ostatních
firem, ale nejvíce nás samozřejmě zajímala expozice
našeho hostitele. Zde jsme měli možnost shlédnout
několik dalších novinek, např. šest druhů
nerezových rod podů (Eiger, Etna, Elbrus a mipod I,
II a III), od středně velkých až po největší pro čtyři
pruty. Stabilita, zpracování, různé vychytávky
i samotné balení byly naprosto úžasné, takovým
sortimentem stojanů se nyní určitě nemůže
pochlubit žádná jiná firma. Velmi mile nás
překvapily také stojany z lehkých slitin Konkur a a
Nanga s bohatou výbavou (v ceně stojanu jsou
4 hrazdy, tři řetízkové Rrizalite, tři rohatinky a
samozřejmě nádherné pouzdro). Dál jsme si
prohlédli a osahali kolekci rybářských tašek – tedy
tašky od Tasky – která by měla být v prodeji už na
podzim. Z bižuterie nás zaujali backleady na
provázku, hotové montáže nebo závěsky se
zabudovanými obratlíky.

Cestou ze show nám Steve prozradil, že pochází
z Liverpoolu a je velkým fanouškem místních Reds.
Neodpustil jsem si poznámku, že mým oblíbeným klubem
je londýnský Arsenal s Tomášem Rosickým. Na to mi Steve
řekl, že se zná s Davidem Seamanem, bývalým brankářem
Gunners a až příště bude hrát Liverpool v Londýně, sežene
nám od něj lístky. My jsme ho na oplátku pozvali na
některý z rybářských veletrhů, což jej velmi potěšilo a
slíbil, že určitě dorazí. Poté už jsme se rozloučili.
Byla to příjemně strávená sobota. Nakoukli jsme pod
pokličku firmy Taska, kde se vaří mnoho a mnoho
dobrého. Vyměnili jsme si několik poznatků a informací
z prodeje a vývoje nových produktů. Steve nám navrhl,
abychom založili novou facebookovou stránku Taska pro
české a slovenské příznivce, která už je v současnosti
zprovozněna a nejdete ji na adrese
www.facebook.com/TaskaCZSK.
Co říci závěrem? Taska se během krátké doby působení
v Británii stala fenoménem. V Čechách a na Slovensku se
pomalu rozkoukává, ale jsme přesvědčeni, že její
perfektně propracované produkty, neustálý příval novinek
a cenová dostupnost nenechá ani rybáře u nás v klidu.

www.mikbaits.cz

ONDŘEJ
FILIP

SE ZDENDOU NA NOVÉ VODĚ

Již minulý týden se Zdenda s Jirkou rozhodli
prozkoumat nový revír nedaleko našeho
domova. Jejich víkendová výprava dopadla
nad očekávání. Zdendovi se povedlo s
pomocí BloodyCraba přelstít místního
šupináče vážícího 15,6kg. Když jsem se se
Zdendou v týdnu potkal a on mi povyprávěl
nové zážitky z této vody, nedalo mi to a
zeptal jsem se, jestli mě vezme příště sebou.
Dohodli jsme se rovnou na následující
víkend. Rád poznávám nové vody a tak jsem
se víkendu nemohl dočkat.

V pátek jsme dorazili na předem vytipované
místo, ale na(ne)štěstí bylo obsazené. Chvíli
před námi se tam nakvartýroval Jirka s Vojtou.
Nedalo se tedy nic dělat a museli jsme si najít
jiné místo. Volných míst bylo dost, ale k
žádnému se nedalo dojet autem a tak jsme
museli věci na místo dopravit. Zdenda volil
cestu po vodě a já po souši. Než jsme vše
připravili a nahodili pruty, bylo už slunce dávno
za obzorem. K večeři jsme si opekli špekáčky a
šli na kutě. Nevím přesně kolik hodin bylo, ale
do dvanácté už moc nezbývalo,

když mě ze zaslouženého spánku probudil zvuk mého
flajzara. V mžiku jsem vyskočil ze spacáku, cestou jsem si
nasadil čelovku a zapnul orientační světlo, kdybych náhodou
musel na člun. Po obtěžkání ryby na druhém konci udice
bylo jasné, že na člun musím. Pomalu se přitahuji k rybě a ta
těžkne, bojuje, pomalé výpady a její tíha naznačují, že se
jedná o větší kousek. Po několika minutách vidím u hladiny
tělo mohutného lysce. Srdce mi tluče jak o závod a mozek se
soustředí na to, abych neudělal nějakou chybu. Po chvíli se
mi daří kapra podebrat a mím tělem se tak šíří neskutečná
úleva a radost z úlovku. Ryba je tak těžká, že se mi až na
potřetí daří ji naložit do člunu. Na břehu rybu vážíme a
měříme. Kapr má při 87cm parádních 15,2kg. Na první
vycházce a na první nához na novém revíru pěkný zářez.
BloodyCrab se opět předvedl! V sobotu jsme se Zdendou
úplně bez záběru. Zato kluci několik záběrů měli, kdy Jirkovi
po dlouhém a namáhavém zdolávání upadl před
podběrákem velký lysec. Naštěstí to Jirka ve chvilce
rozdýchal a je stále mezi námi:o) V neděli nám se Zdendou
na krmné místo najelo hejno cejnů, z čehož jsme neměli moc
radost. Pomohlo až umístění našich montáží mimo krmné
místo. Což se vyplatilo a mohl jsem si tak zdolat cca 70cm
dlouhého lysce.
Na novém revíru jsme zatím moc záběrů neměli, ale za to,
když už záběr přišel, tak stál za to! Už teď se těším, co nám
další výprava přinese, snad budeme pokračovat ve stejném
duchu 15+ :o)

15,6 kg ...

87 cm 15,2 kg

KAPRAŘSKÉ AKCE – ŘÍJEN
04.10.2013 - Horácká 50 - ka 2013, 2 ročník

(Jihomoravský kraj)

04.10.2013 - Mlýnský rybník - Drahanovice - 50ti hodinovka -... (Olomoucký kraj)
10.10.2013 - Carp marathon Dělouš 72h - 1.ročník (Ústecký kraj)
11.10.2013 - DAFISHING-Lastia cup Dešná podzim 2013 (Vysočina)
11.10.2013 - My Carp Cup 50 hodin - Konětopy (Středočeský kraj)
14.10.2013 - III. Imperial Baits – Carp’R’Us... (zahraničí)
25.10.2013 - Big carp Dešná 2013 (Jihočeský kraj)

Máme tady půlku roku a s tím spojené prázdniny a
léto. Toto období nemám příliš rád, jelikož díky
pěknému počasí je u vody mnoho rybářů a ryby
jsou vzhledem k teplému počasí letargické k
předkládaným nástrahám.
Ovšem stejně mi to nedá, abych aspoň v omezené
míře k vodě nejezdil. Během posledních týdnů
jsem strávil u mojí oblíbené řeky několik nocí,
které byly zejména ve znamení kaprů s váhou do
deseti kil. Velikost ovšem nahrazovalo množství a
tak si nemám moc na co stěžovat.

Letošní začátek a dosavadní průběh léta je
trochu výjimečný zejména extrémními
výkyvy počasí a průtoku v řece, kde
chytám. Nejprve jsem se potýkal se silnými
povodněmi, které mě na nějakou dobu od
ryb odřízly. Nyní zase panují silná vedra,
kdy jsou kapři k nástrahám značně
letargičtí a průtok řeky je naopak pod
průměrem, což způsobilo změnu jejich
obvyklých tras. Ovšem, jelikož si člověk
počasí nevybere, musíme se s tím nějak
poprat. Při zvýšeném průtoku jsem se
zaměřil na lov v příbřežních partiích
s malým množstvím krmení. Tato taktika
mi přinesla několik pěkných kaprů a
neskutečné záběry, které kapři na krátkou
vzdálenost byli schopni udělat. Nyní, když
je v řece málo vody se ryby snažím
intenzivněji hledat a zkouším proto různá
místa a způsoby prezentace nástrahy. Na
poslední výpravě jsem docílil záběrů jedině
pomocí krmného kyblíku a vařeného
partiklu. Chytal jsem tedy přesně v místě
lokálního zákrmu a díky tomu jsem pár
kaprů k záběru přemluvil.

Prázdniny se přehoupli do své druhé půlky a my
jsme se s Jardou rozhodli využít těchto krásných
dní a vyrazit na víkend někam na vodu. Volba padla
na nedalekou pískovnu v Roudnici.
Po dohodě s Ondrou Bártou jsme se usídlili na tak
zvané "klubovce". Vybalili nezbytné věci a ihned
vzali loďku s echolotem a vyjeli prozkoumat vodu.
Tato pískovna má po těžbě velmi rozmanité dno, s
hloubkami 3-9 m. Tomu odpovídal i značně členitý
podvodní terén před naším chytacím místem. Měli
jsme asi 60m od břehu lavici, která vystupovala z 9
m na 6,6 a zpět.Zde jsme umístili bojku a přikrmili
partiklem, peletami a boilim od Imothep Carp Baits
a to boilim Kleopatra, Cheops red, Anubis a
novinkou Kobra.Jelikož jsme oba chytali na 3 pruty,
nebyl problém nastražit téměř všechny druhy boili.
Doprovázelo nás krásné počasí s teplotami kolem
30°C a tak jsme byli zědaví, co tomu řeknou místní
kapři. Věděli jsme, že zdejší zarybnění je velmi
dobré, ale to co se začalo dít předčilo naše
očekávání.
Ihned po prvním náhozu, během 10 minut, se ozval
zvuk hlásiče... Po zdolání se nám na konci montáže
ukázal, v nádherné průzračné vodě 12 kg kapr,
kterému zachutnala Cheops red (brusinka oliheň).
To byl začátek neskutečné dřiny :-) Od pátečního
večera do polední neděle. Jsme s Jardou nachytali
68 překrásně stavěnách kaprů s vahou 9 - 16,5 kg.
Nejvíce to šlapalo na již zmíněný Cheops red a
novinku Kobru. Víkend se nám opravdu zadařil a
byla to neskutečná "rybačka" :-).
S jistotou vím, že nebyla na této vodě poslední.

IMOTHEP CARP BAITS

JOSEF DÍTĚ

