
Léta z lidí dělají blázny – tiché blázny
Vychovávají generace začínajících rybářů a předávají jim své letité zkušenosti

MARTIN SPAL

Rokycansko – Učí děti ko-
níčku, který je přivádí k pří-
rodě, k úctě k pravidlům a
ohleduplnosti vůči ostatním.
Před dvaceti lety jsem se s
nimi potkal i já a stejně jako
desítky jiných jim vděčím za
hodně... Jindřich Kalivoda a
Václav Lisý právě předevčí-
rem ukončili další ročník ry-
bářského kroužku a k vodě
vypustili odchovaný rybář-
ský potěr.

Jak jste byli spokojeni se svými
letošními žáky?

Jindřich Kalivoda: Při-
hlásilo se devět dětí, z toho dvě
holky. Obecně zájem o krouž-
ky klesá. V krajské soutěži ale
skončil Jakub Danko v teore-
tických znalostech třetí. Tak
jsem vcelku spokojený.

Václav Lisý: Dorazily sa-
mé pohodové děti.

Bylo to ve vašich začátcích lep-
ší? Poučili jste se a děláte to
dnes lépe?

Jindřich: Byl o zájmovou
činnost větší zájem. Dnes
z ročníku vyberete ani ne tři,
kteří tomu propadnou úplně.
Počítače a v podstatě neome-
zené možnosti zábavy samo-
zřejmě ubraly na počtech hlá-
sících se dětí.

Václav: Já se rybářem stal
v patnácti. Do kroužku jsem
moc v té době nechodil
(smích).

Jak dlouho jste vedoucími
kroužku?

Jindřich: Od roku 1981. Bez
přestávky. Jeden čas jsem ve-
dl dokoncedvakroužky.Toale
dlouho vydržet nešlo. Zažil
jsem už dost. Za to bych měl
přijít do nebe!

Václav: K rybám jsem pře-
šel před třemi lety. Předtím
jsem vedl sedmnáct let jiné od-
díly Pionýru.

To znamená, že vám rukama
prošla už pěkná řádka kluků a
holek. Dá se to vůbec za ty roky
spočítat?

Jindřich: Každý rok přijde

minimálně deset dětí. Bývalo i
pětadvacet. Takže víc než tři
sta rybářů.

Václav: V průměru bylo
dvacet dětí v oddílu. Takže ur-
čitě podobný počet jako Jind-
ra.

Kdo vám za ta léta utkvěl v pa-
měti? Svým talentem, úspěchy,
nebo prohřešky...

Jindřich: Rád vzpomínám
na Katku Škachovou. Ta tomu
dávala všechno a účastnila se
národních soutěží. Jinak na
Zdenka Vosyku. S tím jsem
měl zážitků taky dost (smích).

Václav: Jindra Audes z
Hrádku. To byl fajn kluk a u
oddílu vydržel snad deset let.

Dnešní spolky a zájmové skupi-
ny naráží buď na nedostatek
zájemců, nebo na problémy s fi-
nancováním. Jaká je situace u
vás?

Jindřich: S financováním
pomáhá Český rybářský svaz,
obec Dobřív – dost dětí dojíždí
do Hrádku odtud, Pionýr a ge-
nerální sponzor. Jinak z do-
tací.

Václav: Když člověk chce a
snaží se, peníze se dají sehnat.
Pokud lidi vidí, co děláme a
jak, jsou vstřícní a pomůžou,
když to jde.

Jak vypadají vaše setkání na
schůzkách?

Jindřich: Začínáme na za-
čátku října a do jara se učíme
teorii, řád a pravidla. Vyrábí-
me splávky a další. Jakmile to
počasí dovolí, jsme v přírodě.

Václav: Od jara už chodíme
k vodě. Tam se učí děti prak-
tickým věcem. Hlavně způ-
sobům lovu.

Chodí děti rády, nebo mají pro-
blémy s docházkou?

Jindřich: Vzhledem k to-
mu, že tam jsou ze své vlastní
vůle, tak s tím nemáme pro-
blém.

Václav: Jediný důvod, kdy
nedorazí, je nemoc nebo zapo-
menou (smích).

Z vlastní zkušenosti vím, že je to
náročný koníček. Jak časově,
tak i finančně. Co na to rodina?

Jindřich: Myslím, že si za
ta léta už zvykla. Co jiného jí
zbývá (smích). Nejdráž mě
přijde doprava na místo. Na
výbavu nejsem až tak nároč-
ný.

Václav: Rodina to toleruje.
Někdy je za tenhle koníček rá-
da, jindy ne. Asi jako všude.
Vidí ale, že to má smysl a je to
užitečné.

Oba jste také hlavními organi-
zátory rybářských závodů. Je-
den pro dospělé a druhý pro dě-
ti. Kolikátý ročník máte letos za
sebou?

Jindřich: Dětské závody se
organizují, co pamatuji. Kdy
jsem se k tomu dostal, to už ani
nevím. Je to dlouho.

Václav: Závody pro dospě-
lé jsme obnovili před sedmi le-

ty. Po několikaleté pauze. Mr-
zí mě slabší účast místních,
pro které to vlastně děláme.
Přespolní si cení závodů více a
například z letoška máme ve-
lice pozitivní ohlasy.

Vím, že s dětmi vyrážíte na ví-
kendová chytání i mimo náš
okres...

Jindřich: Několikrát do
roka vyjedeme na tři dny k Be-
rounce nebo třeba Hracho-
luskám. Děti mají zážitky a
poznají i něco jiného.

Václav: A samozřejmě kaž-
doroční tábory s hrádeckou
pionýrskou skupinou. To je
krásných čtrnáct dní pod sta-
nem.

Dneska jsou děti dost nezodpo-
vědné. Sotva vyjdou
ze školy, už mají někteří ciga-
retu v koutku úst a koketují s
alkoholem. Nemáte strach si je
vzít s sebou na tři dny nebo do-
konce na dva týdny?

Jindřich: Po pár schůz-
kách už poznáme, co je kdo zač
a co od něj čekat. S vlastními
dětmi obavy nemáme. Pokud
bereme i někoho z jiného od-
dílu, musíme být na začátku
opatrnější.

Václav: Bežné klukoviny
samozřejmě zažijeme, ale nic,
co by přerostlo v nepříjemný
problém.

A co vaše děti? Jdou ve šlépě-
jích svých tatínků?

Jindřich: Kluk bezpochy-
by. V závodních kruzích to do-
táhl dál.

Václav: Syn ryby chytá. Te-
rezce je pět. Vztah k tomu za-
tím nemá, ale do přírody jezdí
se mnou moc ráda.

Máte kontakt a srovnání s
ostatními kroužky a rybáři v
okrese nebo kraji?

Jindřich: Víme o nich, užší
spolupráci jsme ale nenavá-
zali. Snad kromě mirošovské-
ho oddílu.

Václav: To je pravda. Svou
činnost ale přerušili. Neměli
se údajně kde scházet.

Asi by to byl divný rozhovor,
kdybych se vás nezeptal na váš

největší úlovek. Prosím v číslech
a ne rozpažit po rybářsku ruce.

Jindřich: Nejsem lovec
velkých ryb. Raději si pěkně
zachytám menší šupináče. Ale
asi štika kolem metru. Tu jsem
vyfoukl kamarádovi, který na
ni líčil několik dnů, před jeho
očima. Je to už pár let, ale
dodnes mi to neodpustil.

Václav: Myslím, že amur,
76 cm. Mám to podobně jako
Jindra.

A nezapomenutelný zážitek od
vody?

Jindřich: Težko vybrat je-
den. Za ta léta jich je víc než
dost.

Václav: Když jsem na tábo-
ře přejížděl kajakem a málem
se utopil. Převrátil jsem se a
nemohl se z lodi dostat. Nic
horšího jsem v životě nezažil.
Měl jsem tenkrát namále.

Přání a cíle do budoucna?
Jindřich: Stačí mi, když to

zůstane tak, jak to je. Jednoho
mistra světa už jsem vycho-
val. Myslím, že mám splněno
(smích). Ten k tomu ale od-
mala tíhnul sám. Šlo to samo.

Václav: Aby z těch dětí ně-
co bylo a zůstaly u toho. Proto
to vlastně děláme.

Nepřišla na vás někdy chuť s tím
praštit? Doba je uspěchaná a
volný čas je dnes pro každého
vzácný.

Jindřich: Každý rok. První
a největší krizi jsem měl rok
před vámi (cca před 20 lety,
pozn. red.). To jsem dělal tá-
bory sám a dostal kluka z čer-
stvě rozvedené rodiny. Bylo to
hodně těžké.

Václav: Zatím ještě nikdy.

Kdy a kde mají rodiče své děti
přihlašovat, případně kde mo-
hou získat informace?

Jindřich: Teď máme přes
prázdniny přestávku a začí-
náme zase na počátku října.
Scházíme se každý týden na tři
hodiny. Září mají děti na akli-
matizaci ve škole.

Václav: Více je na našem
webu, který si spravujeme sa-
mi – www.rybarskykrou-
zekhradek.cz/

TAKHLENĚJAKTOZAČÍNALO. Rybářský kroužek na jedné ze soutěží v roce 1988. TomášCharvát (Hrá-
dek), PavelMašek (KamennýÚjezd), Karel Kožený (Hrádek), ŠtěpánVosyka (Pavlovsko), Kamil Dvořák
(Dobřív), Pepa Svoboda (Dobřív), Franta Tolma (Hrádek) a samozřejmě JindraKalivoda. Foto: archiv RK

PŘÍŠTÍROKoslaví JindřichKalivoda v pozici vedoucího rybářského
kroužku pomyslná Kristova léta. Foto: Deník/Martin Spal

NAPRVNÍ JARNÍ vycházce ukazoval Václav Lisý, jak správně vázat
háčky a připravovat nástrahu. Foto: Deník/Martin Spal

Osedláni koníčkem
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450 g, 1 kg =  33,11 KĆ
Listové tĕsto

Plátkový sýr
45 % t. v s., 

150 g, 100 g = 14,60 KĆ
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bezpeckové
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 Nabídka zboží platí 20. 6. do 23. 6. 2013 nebo do vyprodání zásob. 
Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace.
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