
Září 2007 – Staňkovské radovánky 
 

Den první: Začalo to v sobotu. Ten den začínal naší každoroční brigádou na 
Moravském rybářském svazu, kde jsme pracovali jak černí celé dopoledne. Naší zábavou bylo 
aspoň krmení velkých pstruhů, kteří spolkli všechno včetně slimáků, malých rybek a žížal. Po 
náročném dopoledni jsme se doma dobře najedli a vyrazili směr Staňkovský rybník do Jižních 
Čech. Po příjezdu na místo jsme se dohodli, že nebudeme spát venku, jelikož jsme stan 
nechali doma (jsou už velmi chladná rána), ale přespíme v maringotce. Po nákupu povolenek 
jsme se přesunuli na rybník Hejtman, kde jsem na oblíbeném fleku chtěl chytat. Ale místo 
bylo obsazené nějakým neumětelem s roštěnkou, tak sem musel chytat vedle, kde minule 
chytili strejda Vítek i kámoš Libor 60tky kapry. Bohužel Libor nechytal, měl lahvové přátele 
a bloumal krásnou podzimní přírodou odpočívaje od psychické zátěže, které je vystaven 
každý pracovní den. Mě to šlo, chyt jsem malýho kapříka, a hned u mě byl místní správce a 
začal hubovat o bordelu, kteří prý rybáři vytváří. Na naše upozornění o malých rybách radši 
odešel. Pak jsem chytil už jen cejny, kteří by se hodili jistě do udírny, měřili skoro 40 cm, ale 
to někdy příště. Ještě zmíním, že jedem měl krásnou vyraženou podkovu od sumíka, kterých 
tady jistě bude hojně, i když se spíše chytají na Staňkovským rybníku. Pak večer jsem se 
konečně přesunul na můj flek od neumětela, který se taky přesunul blíž k řece. Tam se 
vyhazovali kapři, ale znáte to pořekadlo: „Když ryby skáčou, tak rybáři pláčou“. Tak sem to 
zabalil až ve tmě a těšil se na zdejší pivo v knajpě u Trpaslíka. Na maringotce můj, kolega 
Libor už spal, a tak jsem musel na pivo sám. V knajpě to žilo, bylo plno. Dokonce tam mezi 
rybáři byli i nějaké holky, zřejmě už není v září sezona diskoték. Sedli si ke mě takový borci, 
samozřejmě rybáři, a hned panáky. Hned sem se s nima skamarádil, byli sice Pražáci, ale dalo 
se s nima mluvit. Prej chytli jen jednoho kapra stařešinu (70 cm) na Staňkově, a mraky 
malejch cejnů. Tak sem jim doporučil Hejtman, tam si zachytají ty malý vysazence. 
No pak sem raději po desáté odešel, abych byl ráno čilý. 
 
 

Den druhý: 
Vstali jsme v sedm ráno, naše kánoi je už dost na šrot, našli jsme novou díru na boku, no už 
dosluhuje, těch 20 let se na ní podepsalo. Konečně jsme vyrazili dozadu do Liborovy (naší) 
zátoky, kde jsme strávili celou neděli. 
Po zakrmení šli jen cejni, ale naše metoda bez krmítek je naštěstí moc nelákala. První kapr 
zabral až ve 12:03 hod. My nechytáme moc na bojlíz, naším receptem je xxxxxxxxxxxxxxxx 
☺. Měli jsme i rousnice, ale ti cejni je najdou taky. Ten kapr měl 60 cm, to je slušný na 
prvního, navíc ho chytil Libor na můj prut, protože jsem Matěj a nehlídám si pruty.  



 
Bylo opravdu nádherně, jistě zářijový nejteplejší den letos. Pak sem chytil konečně i já, na 
rousnici měl kapr 45 cm. Pak od 14 h bylo tak nějak mrtvo, hladina ani travička se nepohnula. 
Libor fotil pavouky,  



 
pak se pak šel zchladit do vody, ale já hlavně chytal a věřil v úspěch lovu. Tušil jsem, že 
půjdou až po 16 h, kdy se zase trochu probírala příroda. A skutečně přišel záběr. A opět kapr 
45 cm tentokrát na Liborův prut jsem ho zdolal (teď byl zas Libor Matějem, když si nehlídal 
prut), chudák kapřík měl nějak divně malou ocasní ploutvičku, ale zase vyrostl neuvěřitelně 
do výšky – jako by ho někdy chňapl sumík.  



 
 
Tak sem přehodil a ani ne za 5 minut jak když vystřelí brzda ječí jak pominutá. Konečně 
pořádná ryba tuším. A hned jede přes všechny pruty, naštěstí ryba se držela dál od břehu tak 
to šlo, ale několikrát jsem musel úplně povolit, divím se že nespadla. Boj to byl krásný, asi 10 
minut, pak sem konečně přivedl kapra do podběráku, a vyhrál nad ním. Metr ukázal opět 
60 cm, tak krásný vysoký šupináč potěší (byl o něco vyšší než ten co chytil Libor, když já byl 
Matějem).  



 
No tak to je konec lovu, máme 4 kusy což je zde limit, stejně se blíží večer. Usedáme do lodě 
a můžeme jet i se slušným nákladem. Naštěstí není vítr, tak se jede dobře. Míjíme na hloubce 
chytajícího rybáře a ptáme se co má. Je šťastný, že má aspoň jednoho candátka, jinak je bez 
záběru na rybičky. Konečně dorážíme na základnu, za chvíli bude tma. Kapříky dáváme živé 
do pytle, aby přežili cestu domů autem na Vysočinu a loučíme se s naším oblíbeným 
rybníkem a jižními Čechy. 
Domů dorazíme o půl desáté plni zážitků. Probouzím kolegu a po přesunutí kaprů do vody 
doma vítězoslavně předvádím mého krásného kapříčka (ten největší, poslední chycený), který 
pak druhý den všem moc chutnal.  
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