poznávání

Velká adventní rybařina

na malé vodě
Již několik dnů si prosinec dělá s počasím, co chce a ukazuje mi všechny tváře,
které si lze vymyslet. Jeden den mi moderátorka počasí v televizi s přesvědčivým
hlasem tvrdí, že letošní Vánoce budou opět celé na blátě, aby mi po odpolední
chumelenici sdělila, jak krutá zima po dlouhé době bude.
text: Jiří Skladowski foto: autor

B

uď jak buď, Orlicí se prohnala po
oteplení velká voda a zanechala po
sobě spoustu bláta na lukách a kalné zbarvení vody ve všech partiích a slepých ramenech. „Ideální stav na štiku,“
ušklíbnu se sarkasticky, když si v týdnu
telefonujeme s kamarádem, kam a zda vyrazit.
Sobotní ráno je zahaleno
do mlhavého oparu a poletuje sníh
Pohledem z okna se přesvědčuji, že možností kam vyrazit moc nebude. V noci
mrzlo a většina jezer bude potažena le-

dovým příklopem. Rychle, dokud rodina
spí, doběhnu do pekárny, abych si koupil
čerstvé pečivo a Sport. Po všech ranních
procedurách se nakonec jako jeden celek
s dětmi a manželkou nalodíme do našeho
vozidla a vyrážíme za částí rodiny bydlící u Orlice. S rodiči manželky se stihnu
jen pozdravit, sebrat rybičky, které mám
u nich schované a sbalit si nádobíčko. Cestou přemýšlím, kam jet a jednu variantu
po druhé zamítám. Řekou se valí studená
sněhová voda v dvojnásobném průtoku
a jezírka, kam jsem se těšil, jsou zamrzlá.
Ideální variantou v takovém případě bý-

vají slepá ramena propojená s řekou. Jednak se zda mísí dvě teploty vody, jednak se
zde dá využít výhody nezamrzlé hladiny.
Mělké rameno u soutoku se mého zájmu
dočká vždy až v zimních měsících. Přes
léto zde bývá poměrně značný rybářský
tlak. Podstatnější ovšem je, že ryby při
větší zimní vodě vyrážejí do tohoto bývalého úseku řeky. Menší za klidnou vodou
bohatou na potravu i v zimních měsících,
dravé za nimi.
Je rozhodnuto, pojedu tam!
Když vybalím z auta všechno, co si
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