
Orvište 17.03.2018

Pred prvým kolom nového ročníka 2018
Favorite - Jazernej pstruhovej ligy ligy
naplánovaným na 17. a 18.3. bolo
potrebné odpovedať na jednu malú otázku
a to, či vôbec pretek bude. Nepamätám sa,
že by som na jednu vec, v priebehu
jedného týždňa, zmenil toľko krát názor.
Určite to rozmrzne, určite to nerozmrzne,
rozbijeme to člnom, bude pršať a fúkať,

rozbije sa to samo, bez šance, ľad má 14 cm, to nerozmrzne ani do apríla, čo sa bojíte,
dobre bude, chytanie na dierkach, ale však hlásia oteplenie, suťaž dvojíc ano, ale v
párovom krasokorčuľovaní, ja mám známeho choreografa, zrušme to, preložme to ...
Takéto sme si rozprávali. Každý deň. Niekoľko krát.
Ešte týždeň pred pretekom mal ľad 7-14cm, Braňo, Majo, Maťo, Mišo, Igor a ďalšie
spriaznené duše chodievali ráno a večer každý deň vrtať, merať a kontrolovať vývoj. V
stredu pred pretekom už bol náplanovaný čln, ktorému bude zapožičaná funkcia
ľadoborca a všetci dúfali, že predok člna bude tvrdší ako ľad. Našťastie ku crash testom
člna už nedošlo, príroda pomohla a vo štvrtok sa mohla sadiť ryba do kompletne
rozmrznutého rybníka.

Napriek tomu, že som sa na pretek veľmi
tešil, mojím najsilnejším pocitom, ktorý
ma sprevádzal celý pretek bolo, že fúka.
Ale veď vydržíme. Budeme musieť.
Žrebovanie a celá organizácia prebehla
klasicky bez problémov, stihol som
sprášiť aj klobobásku, pár uvítacích viet a
rozchod na štandy. Predpokladali sme, na
základe doterajších skúseností, že ryba
bude koncentrovaná v spodnej časti

rybníka, preto boli štandy priestorovo trochu chudobnejšie. Aspoň som lepšie videl, na
čo chytá súper.
1. kolo. Štand na druhej strane v hornej časti. Súper Peťo Medo. Rotačka? Rotačka. Dal
som na ňu rýchlo 2 ryby ale rýchlosť nebola dostatočná, len som doťahoval Peťa, ktorý
mi plandavkou odskakoval najprv o jednu rybu, potom o dve. Polkolo som prehrával 5:3.
Na chvíľu sa ukľudnil vietor, tak som skúsil gumu a pomohla, zmazal som stratu a
zdolanie mojej víťaznej ryby sprevádzal klaksón, oznamujúci koniec kola. 7:6.
2. kolo. Štand pri výpusti so súperom Jurom Mrázikom. Vietor v tejto časti bol asi
najslabší, dalo sa gumičkovať, tak som veľa nešpekuloval a hádzal crawlera. Jurovi niečo
popadalo, mne to celkom držalo, takže 4:1. Fajn.
3. kolo. Štand na hrádzi a vietor v tvári. Ale že hnusný. Súper Laco Kochan. V gume som



budúcnosť nevidel, nastala doba železná. Nasadil som 10gr kladivo, predklonil sa proti
vetru, zaťal zuby a snažil sa hádať čo najďalej. Pár ťukacov, pár rýb padnutých pred
podberákom a 2 zdolané. Laco 0. To bol výsledok polkola. Už som si brúsil zuby na
ďalšie 3 body. Do konca kola som ale nemal záber, naopak Laco nasadil zázračnú
plandavku a zopakoval do bodky moje prvé polkolo. Takže 2:2.
4. kolo. Nad bufetom s Romanom Buršákom. Nič nás nerozptyľovalo, takže 0:0.
5. kolo. Horná časť nad bufetom s Mariánom Krihom. On na plandavku 1. Ja na
plandavku 0.
Prestávka. Za súpera som mal guláš. Vyhral som 1:0.

6. kolo. Opakovanie prvého kola, čo sa
týka miesta a priezviska súpera. Iba Peťo
sa zmenil na Mariána, ktorý mi
slavnostným hlasom prisahal vendetu za
svojho brata. Síce som sa mu vysmial, ale
išiel som chytať s malou dušičkou. Ja
rybu na nymfu, Majo rybu na planu, ja rybu
na nymfu, Majo rybu na plandu. Súboj
skončil remízou a zmierom s klanom

Medovcov a prísahou večného priateľstva. Vydýchol som si.
7. kolo. Výpusť s Mikulášom Kollárom. Pred kolom sme zaspomínali na doterajšie
súboje, z ktorých som zatiaľ vychádzal víťazne. Síce som Mikuláša ubezpečoval, že dnes
to bude inak, ale vo vnútri som spriadal diabolský plán, ako zopakovať historiu.
Nokoniec ako najlepší plán sa ukázalo vykašlať sa na plán a kopírovať susednú dvojicu,
kde boli nejaké vzruchy na crawlera. Presedlali sme naň obaja. Zábery sa nám podarilo
nejaké vyčarovať, mne sa podarilo 2 úspešne premeniť, Mikuláš nemal šťastie.
8. kolo. Hrádza, súperov som dvoch, Jara Petríčka a vietor. Vietor sa ukazoval ako
zásadnejší súper pre nás oboch, lebo po zaznení štartu kola sme sa na seba len pozreli,
zasmiali sa a spolu s Igorom Slávikom, ktorý nemal súpera, ďalej pokračovali v
konzumácii štrúdle. Makovo-višňovej, ak by to niekoho zaujímalo. Fajnej, čerstvej,
domácej, od svokry. Nemal som jej už veľa, takže sme si dal len po jednom kúsku, ale
dobre padla. Čo som to len..... Aha, ano, preteky. S Jarom sme si povedali, že lepšia
remíza s rybou ako bez ryby, tak sme išli chytať. Na hradzi to posledné kolá išlo veľmi
slabo, v tomto poslednom som zatiaľ videl iba Maja Michalku dať rybu, lenže on si chytá
svoju ligu, ak mal niekto dať rybu na hrádzi, tak to mal byť práve on. Pár minút pred
koncom kola Jaro nasadil inú plandavku a po pár hodoch hlásil rybu. Zdolávanie sa mu
podarilo a ja môj vnútorný pretekársky David zomrel. Po pár hodoch mal Jaro zase záber,
ukázal mi na akú plandavku, tak som išiel do bedne. Hmlisto som sa pamätal, že niečo
podobné by som mal mať, ale v živote som na to nechytal, ani som nevedel, kde presne
je uložená. Podrobil som bedňu archeologickému výskumu a niekde medzi vrstvami z
obdobia triasu, jury a kriedy som ju našiel. Druhý hod a záber. Našťasie nepadla. Ďalší
hod už bol so zvukovým efektom záverečnej sirény. Takže podľa dohody remíza s rybou,
aj keď som len opisoval od Jara.



Vďaka lepšiemu technickému zázemiu,
ktoré bude pre nás, dúfajme pravidelne,
poskytovať Matúš, boli bodovačky rýchlo
spracované a výsledky súbojov vyvesené.
Prvé miesto až také prekvapenie
nepriniesolo, opäť Majo Michalka. Druhý
Rado Belovič, tretí Tomáš Mašán. Ani
oni neboli prekvapením. Ja 8. miesto. To
už prekvapenie bolo, pre mňa dokonca
príjemné. Ešte aj na cenu som si siahol.

Verím, že sa budúcu nedeľu uvidíme na odloženom druhom kole opäť na Orvišti.


