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PraÏsk˘ rybáfiPraÏsk˘ rybáfiPraÏsk˘ rybáfiPraÏsk˘ rybáfiPraÏsk˘ rybáfi
VÏdycky, kdyÏ jsem vidûl na stoliãkách mlãenlivé

posedávat muÏe, ktefií na bfiehu fiek, rybníkÛ,
potokÛ, jezer, ãi na rÛzn˘ch pfiístavních nebo
pfiehradních hrázích hledûli do vody, vzpomnûl
jsem si na anglického myslitele Jerome Klapka
Jerome, jenÏ ve svém nesmrtelném filosofickém
díle Tfii muÏi v ãlunu jiÏ v roce 1889 napsal tuto
sebereflexi: Radili mi, abych se stal rybáfiem, lín˘
pr˘ jsem na to jiÏ dost.
VÏdy jsem byl pfiesvûdãen, Ïe k rybáfiské ãinnosti

je zapotfiebí léto, pfiíroda a voda. Ryby jako vedlej‰í
produkt jsou naprosto nedÛleÏité a je to element,
kter˘ spí‰e tuto pohodu ru‰í neÏ by jí prospíval.
Navíc o jejich pfiítomnosti v fiekách spí‰e hovofiila
nejistá víra, obãas podpofiená zázrakem úlovku
neÏ vûdeck˘ dÛkaz. O tom, Ïe ryby skuteãnû
existují jsem se pfiesvûdãil vÏdy 21. prosince, kdy
se v praÏsk˘ch ulicích objevily kádû plné kaprÛ.
Ty, jak jsem se dovûdûl pozdûji, se do Prahy vozily
z jiÏních âech. Kapfii pocházeli z jihoãesk˘ch
rybníkÛ, kádû z Tábora, je‰tû z dob husitsk˘ch,
kdy tam táborské Ïeny odhazovaly své ‰nûrovaãky
a podobné ‰perky, jak mne o tom informoval
reÏisér Otakar Vávra ve filmu Proti v‰em.
Îil jsem v omylu, na kter˘ jsem pfii‰el letos na

jafie, a to  po více neÏ pÛl století Ïivota.  Rybafiení
je totiÏ nûco jako du‰evní cviãení. Chcete-li
meditace. V rybafiení se ãlovûk musí cviãit. Je to
nûco jako postup v zednáfiské lóÏi. Zku‰en˘
odborník nepotfiebuje ani rybáfiskou Ïidliãku,
nemusí zneãi‰Èovat okolí v˘fukov˘mi plyny z auta,
aby se dostal na pfiíhodné místo. Staãí mu papírová
krabice a udiãka. Nepotfiebuje k tomu ani pfiíhodné
letní období, ale v kteroukoliv dobu mÛÏe zaãít s
touto ãinností, jak dokládá ná‰ snímek z leto‰ního
jara, kdy postar‰í muÏ poblíÏ Václavského námûstí
spustil háãek skrz kanálovou mfiíÏ a neru‰en
davy, ani porybn˘m s nepatfiiãnou otázkou, jestli
má rybáfisk˘ lístek, se oddal této ãinnosti. V tu
chvíli jsem si uvûdomil, Ïe mám pfied sebou vysoce
kvalifikovaného profesionála a zároveÀ jsem si
povzdechl nad tím, Ïe v západní spoleãnosti tito
profesionálové vymírají.
Byl jsem pfiesvûdãen, Ïe k tomu, abych je spatfiil

zde v Torontû je zapotfiebí mít, jak fiíká JAK (Jan
Ámos Komensk˘), rÛÏové kontaktní ãoãky mámení.
Vloni na podzim jsem si je pofiídil. Musím pfiiznat,
Ïe od té doby vidím vûci, které jsem po dlouhá léta
nevidûl. PouÏívám je hlavnû, kdyÏ bûhám po
Torontû. Torontského rybáfie jsem je‰tû nespatfiil,
ale minul˘ t˘den jsem pfii svém ãtyfikolovém bûhu
odnikud nikam usly‰el hlas neznámého fanou‰ka,
kter˘ mne jiÏ v prvním kole povzbuzoval anglick˘m
pokfiikem „Good job!“ Pokynul jsem tedy, Ïe si jeho
pfiíznû váÏím a vydal se do druhého okruhu, kter˘
mûfií tfii a pÛl kilometru. Mezi ulicemi Rusholm a
Havelock jsem spatfiil nûco, co mi vyrazilo dech -
skupinu obrÛ. Pût lidí pochodovalo na chÛdách.
Pûknû za sebou jako ãápi. Uvûdomil jsem si, jak
potfiebují povzbuzení. ¤ekl jsem si, Ïe musím b˘t
originální. Probûhl jsem kolem nich a pfiedal
poselství neznámého dobrodince: „Good job!“

Pokynuli pro zmûnu oni mnû a pochodovali dál.
Dokonãil jsem druh˘ okruh, v krásné euforii, Ïe

ani v Torontû po‰uci nevymfieli, kdyÏ jsem na rohu
Ossingtonu a Bloor spatfiil dvû originální japonské
judistky  na kolobûÏkách. O jejich kvalitách svûdãily
Ïluté pásy, které by jim Vladimír Putin mohl jen
závidût. Pfii tfietím kole jsem pro zmûnu usly‰el
rytmické povzbuzování davu. Egoisticky jsem
myslel, Ïe toto povzbuzování patfií opût mnû, ale ve
skuteãnosti dívky na kolobûÏkách dorazily do
tûlocviãny a tam se hlasitû a rytmicky rozcviãovaly.
KdyÏ jsem konãil ãtvrté kolo mûl jsem pocit, Ïe
pozitivních záÏitkÛ na nudnou oblast západního
Toronta bylo dost. Opût jsem se m˘lil. MÛj bûh
neunikl pozornosti ãerno‰ského obchodníka s
nemovitostmi. Ten v okamÏiku, kdy jsem dobûhl a
zmáãkl stopky, vyrazil ze svého byznysu, kde se
snaÏí prodat domky, druÏstevní byty a parcely a
informoval mne, Ïe mám o dvû minuty hor‰í ãas.
Odkud mûl tuto informaci nevím, ale byla správná.
Zfiejmû byl napojen na CIA.
Toto zji‰tûní mne uvedlo do nev˘slovné deprese.

JiÏ jsem rozhodnut. Pfií‰tí t˘den koupím v Eaton
Centru udiãku a na Yongu je docela pûkn˘ kanál.
Hned ho vyzkou‰ím. Mám já to zapotfiebí, aby na
mne nûkdo pokfiikoval, Ïe mám dvû minuty
zpoÏdûní. Co jsou dvû minuty proti vûãnosti, o
které se dá pfii rybafiení tak dobfie pfiem˘‰let a k
rybafiení mám podobnû jako klasik v druhé polovinû
19. století i já patfiiãné pfiedpoklady.
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Na‰e anketa
Otázka ãíslo ‰est znûla: Tím, Ïe se âR a Slovensko

stanou ãleny EU nebude jiÏ dÛvod k emigraci nejen do
Kanady, ale i do Austrálie, Spojen˘ch státÛ a dal‰ích
zemí. Myslíte si, Ïe krajanské organizace jako âeské a
Slovenské sdruÏení v Kanadû v tûchto zemích pfieÏijí
rok 2006?
Radovan Holub, publicista, ·piãák: Ve svûtû existuje

spousta národnostních men‰in. Mnohé z nich nebudou
nikdy zcela absorbovány vût‰inovou spoleãností. Budou
se za nimi stûhovat nebo je nav‰tûvovat pfiátelé nebo
známí z jejich zemí. Budou také obãas potfiebovat
pomoc. Nutnost zachovat národnostní identitu a tradice
zÛstane i v globální spoleãnosti. Proto i role krajansk˘ch
sdruÏení bude stále opodstatnûná.
Petr Krejãí, jadern˘ fyzik, politick˘ poradce, Praha:
Lidí emigrují nejen kvÛli tomu, Ïe mají hlad, Ïe jim jde o
hol˘ Ïivot, ale také proto, Ïe si chtûjí zafiídit Ïivot podle
svého. A tak bude stále dost lidí, pro které Ïivot v
socialistické unionistické Evropû nebude dosti
svobodn˘. Pokud Kanada, USA, Austrálie apod. tûmto
lidem  nabídnou více svobody, nepochybnû krajanská
sdruÏení v tûchto zemích nevymfiou.
Ondfiej Neff, publicista, Praha: DÛvody k emigraci v
pravém slova smyslu  chválabohu zmizely v okamÏiku,
kdy se bol‰evick˘ reÏim zhroutil. Lidé se budou stûhovat
podle své libosti, zájmu a potfieb - a taky sdruÏovat.
Proto si myslím, Ïe osud krajansk˘ch sdruÏení nezávisí
na na‰em vstupu do EU.
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