PODZIM VŠEMI SMYSLY aneb VÝLOV BOROVECKÝCH RYBNÍKŮ
To páteční ráno bylo zahalené do tajuplné mlhy; nesmělé podzimní slunce přes ni
prozařovalo jen matně. Na rostlinách a listech ještě spočívaly krystalky jinovatky a od úst k
nebi nám stoupala oblaka kouře. Polními cestami jsme se vydali na pochod. Bylo 12. října;
cíl: výlov Boroveckých rybníků.
Tuto naši podzimní výpravu jsme pojali jako malou vědeckou (vlastivědněpřírodopisnou) expedici, během níž jsme prováděli pozorování a sbírali všemožné přírodniny.
A že bylo co objevovat! Doslova na každém kroku: prázdné i zapouzdřené ulity hlemýžďů,
plody šípku, hlohu a jeřabin, květy a hlízy topinambur, stébla rákosu, trsy václavek (i pár
suchohřibů), pobytová znamení živočichů (člověka nevyjímaje), kapkami ozdobené pavučiny
napnuté mezi větvičkami trav, a na zábradlí mostu… první letošní rampouch!
Naším největším - a také nejtěžším - úlovkem se stal úctyhodný kus pazourku
velikosti lidské hlavy, jenž pozorné oči jednoho pátrače rozpoznaly na okraji meze. Proměny
přírody pod taktovkou čaroděje Podzimu nás okouzlily natolik, že jsme přestali vnímat
ubíhající čas i vzdálenosti… a museli trochu přidat do kroku, abychom do cíle nedorazili
pozdě.
Povedlo se! Přes závoje mlhy stoupající ze dna vypuštěného rybníka k nám dolehl
zvuk šplouchající vody: v kádích se mačkali, plácali a po dechu lapali kapři, líni, amuři a
candáti. Ve vzduchu byl cítit pach bahna a rybiny, vůně ohně a kouře. Tyto vjemy v dětech
okamžitě rozezněly struny prastarých instinktů a všichni bez výjimky propadli jakémusi
skupinovému tranzu - proměnili se v lovce. Za chvíli už v ledové vodě - spolu s chladnými a
kluzkými těly ryb - šplouchaly i jejich ruce, mráz nemráz, zákaz – nezákaz; v batozích se
horečně hledaly sáčky a lahve od pití - ani ne tak proto, aby se svačilo…, ale aby tyto obaly
posloužily za improvizované kontejnery… pro záchranu ohrožených šupinatců. Ještěže
rybáři udržovali na hrázi vydatný oheň!
Na závěr pan Tichavský, se svým synem Davidem, udělali o přítomných
oploutvencích dětem malou odbornou přednášku, i s názornými ukázkami. Zajímavých
informací a dojmů byly plné hlavy! Teď už jenom po cestě zpátky vydatně bublat rákosovým
brčkem…….. když už ty rybičky jsou v sáčku, tak aby nelekly… Věřím, že rybářský svaz se
může těšit na pár nových přihlášek!
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