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KdyÅ¾ jsme pÅ™ed dvÄ›ma roky vyrazili do Chorvatska, byli jsme pÅ™esvÄ›dÄ•eni o tom, Å¾e se na pobÅ™eÅ¾í hravÄ› uÅ¾
Å¾e dostateÄ•nÄ› potÄ›&scaron;íme svoje chuÅ¥ové buÅˆky dary, které moÅ™e nabízí. Brácha s sebou vezl své rybáÅ™ské
nádobíÄ•ko, jakoÅ¾ i nÄ›kolik druhÅ¯ návnad urÄ•ených pro moÅ™ské Å¾ivoÄ•ichy. Nic se nezdálo jednodu&scaron;&scaron;í
nahodit prut a vzápÄ›tí vytáhnout rybu velikosti vypasené srnky...
Sice bysme si mohli dopÅ™át labuÅ¾nickou rozko&scaron; v nÄ›jaké místní restauraci, ale vzhledem k tomu, Å¾e vaÅ™
povaÅ¾ujeme za jeden z nejpÅ™íjemnÄ›j&scaron;ích relaxÅ¯, chtÄ›li jsme si kuchtit sami. Také bysme si mohli zakoupit moÅ™
potravu na nÄ›jakém trÅ¾i&scaron;ti a následnÄ› si ji sami uvaÅ™it, ale takové ryby z trÅ¾nice jsou bÅ¯hví kdy zabité a my chtÄ
jíst jen ty zaruÄ•enÄ› nejÄ•erstvÄ›j&scaron;í, právÄ› vylovené z moÅ™e. ChtÄ›li jsme jíst ryby tak Ä•erstvé, Å¾e by na nás zamr
je&scaron;tÄ› tehdy, kdyÅ¾ bysme je nesli od grilu na stÅ¯l.
Ubytovali jsme se v klidné oblasti, v apartmánu vzdáleném
sotva dvacet metrÅ¯ od moÅ™e. V&scaron;ude kolem nás rostl vavÅ™ín a tymián a rozmarýn byl právÄ› obsypán svými nÄ›Å¾n
modrými kvítky. V kvÄ›tináÄ•i u domu na nás mávala svými zelenými lístky naÅ¥ová petrÅ¾el a k apartmánu patÅ™il zdÄ›ný krb
kterém by se nechal ugrilovat i Å¾ralok velikosti toho z filmu ÄŒelisti. UÅ¾ jsme se vidÄ›li, jak s nápomocí v&scaron;ech tÄ›ch
okolních bylinek poÅ™ádáme rybí kulináÅ™ské hody. Celí naÅ¾havení jsme zamíÅ™ili k moÅ™i, ve kterém jsme hned u kraje
pozorovat hemÅ¾ící se drobotinu z rybí Å™í&scaron;e. S oÄ•ekáváním vÄ›cí pÅ™í&scaron;tích jsme nahodili pruty a tÄ›&scaro
první zábÄ›r.
LeÄ•.... den plynul jako voda a o háÄ•ek neÅ¥ukla ani rybka. MÄ›nili jsme rÅ¯zné návnady a uchylovali se i
k dal&scaron;ím lákadlÅ¯m jako byla masová konzerva z ÄŒech, palaÄ•inka z prá&scaron;ku rovnÄ›Å¾ Ä•eské produkce, bílý
chléb z Chorvatska, Ä•erný chléb z Chorvatska, sardinka ze &Scaron;panÄ›lska, kakaová kÅ™upka z NÄ›mecka... Nakonec jsem
s trpÄ›livostí, která mi není vÅ¯bec vlastní, nachytal do síÅ¥ky i drobnou Å¾ivou rybí návnadu, ale nic nezabíralo.
To bude
&scaron;patnÄ› zvolenou denní dobou, usoudil bratr rybáÅ™ a zmÄ›nil taktiku. ZaÄ•al chodit nahazovat brzy ráno, za kuropÄ›ní,
za svítání, za soumraku, i po setmÄ›ní, pÅ™ed pÅ¯lnocí, o pÅ¯lnoci, i po pÅ¯lnoci. PÅ™es den trávil svoji dovolenou tak, Å¾e
dospával noc, a kdyÅ¾ uÅ¾ únavou sotva stál na nohou, musel vyslechnout na&scaron;e po&scaron;klebky, co Å¾e je to za
rybáÅ™e, kdyÅ¾ nedokáÅ¾e ulovit jednu jedinou rybu v moÅ™i, kde jsou jich milióny. PÅ™ipomnÄ›lo mi to, jak Peter Mayle ve
jedné knize o Provenci popisoval rybáÅ™e od Marseille, kteÅ™í tvrdí, Å¾e pouze v okolí jejich mÄ›sta dorÅ¯stají sardinky veliko
mláÄ•at Å¾raloka.
KdyÅ¾ byste ale chtÄ›li takovou olbÅ™ímí sardinku ukázat, dozvíte se, Å¾e v této fázi mÄ›síce Å¾ádno
jedinÄ› za úplÅˆku. Pokud se na ni zeptáte, kdyÅ¾ je zrovna úplnÄ›k, Å™eknou vám, Å¾e obrovskou sardinku mÅ¯Å¾ete uvidÄ
bude mÄ›síc v první Ä•tvrti. A tak dále.
Nabízelo se konstatování, Å¾e chorvatské ryby jsou buÄ• pÅ™eÅ¾rané anebo se od
k pobÅ™eÅ¾í Itálie, ale kousek od nás bydlel chorvatský pár star&scaron;ích manÅ¾elÅ¯ a pán kaÅ¾dý den také chodil rybaÅ™
rozdíl od nás úspÄ›&scaron;nÄ›. Jednou, kdyÅ¾ jsme vidÄ›li, Å¾e se mu na vlasci houpe tlustá ryba délky lidského pÅ™edloktí,
tak nás to uÅ¾ namíchlo a potupnÄ› jsme &scaron;li na výzvÄ›dy. Sice nikdo neumíme chorvatsky a Chorvat zase neumÄ›l Ä•es
ani anglicky, ale smÄ›sicí jazykÅ¯ a jejich zkomolenin jsme se pÅ™ece jen domluvili. Je &scaron;patný Ä•as, Å™íkal Chorvat. V
buÄ• ryby jdou anebo nejdou. A teÄ• je právÄ› doba, kdy nejdou. Jó, pÅ™ed týdnem, to byla jiná, to zrovna &scaron;ly. (Ááá,
tady to máme - viz rybáÅ™i z Marseille.) A co ta ryba, ptali jsme se a ukazovali na kus, který by nám v&scaron;em zajistil
slu&scaron;nou veÄ•eÅ™i. Eh, mávl rukou Chorvat, kdyÅ¾ je správná doba, tak takovou drobotinu házím zpátky do moÅ™e.
Nasucho jsme polkli a zeptali se, na co Å¾e to chytá.
Ha! Jak jsme to mohli tu&scaron;it? No aby mu nebraly, kdyÅ¾ lovil
na maso z olihní!
Hned následující den jsme vyrazili na trh pro olihnÄ›. JenÅ¾e ouha - olihnÄ› nebyly. Nakonec jsme tedy
koupili olihnÄ› mraÅ¾ené, nechali je rozmrznout a uloÅ¾ili do lednice. Neumíte si nikdo pÅ™edstavit, jak dokáÅ¾e zapáchat
taková rozmrzlá oliheÅˆ. ZasmrdÄ›la celou lednici a pÅ™i kaÅ¾dém otevÅ™ení dvíÅ™ek se nám zvedal Å¾aludek. V&scaron;e
ale byli ochotni pÅ™ekonat, jen jestli chytneme tu vytouÅ¾enou rybu. JenÅ¾e - scénáÅ™ na&scaron;eho rybolovu zÅ¯stal
nezmÄ›nÄ›n. S tím rozdílem, Å¾e k návnadÄ› vÅ¾dy pÅ™iplavala nÄ›jaká ryba, Å¥ukla do ní, oÄ•ichala a odplula (zÅ™ejmÄ› h
zjistila o jakou zapáchající hrÅ¯zu se jedná). Vlasec se stále tÅ™epotal nad hladinou, ale nezabrala ani jedna.
V&scaron;echny nás to pÅ™estalo bavit, jen brácha stále doufal a zÅ¯stával stát za svým prutem.
AÅ¾ jednou. Zrovna
jsme pÅ™emý&scaron;leli, co bysme si ukuchtili k obÄ›du, kdyÅ¾ pÅ™ibÄ›hl rozzáÅ™ený brá&scaron;ka a na prutu se mu hou
ryba! No, ryba... Pruhovaná rybiÄ•ka dlouhá asi dvacet centimetrÅ¯. Koukali jsme mlÄ•ky na to nadÄ›lení a pÅ™emítali, co
s takovým podmírákem udÄ›lat. Bráchova pÅ™ítelkynÄ› zamáÄ•kla slzu v oku a prohlásila, Å¾e ta roztomilouÄ•ká rybka je urÄ•
malý Nemo a aÅ¥ ji pustíme. V Å¾ádném pÅ™ípadÄ›, prohlásil jsem kategoricky.
Skoro týden se tu tÄ›&scaron;íme na rybu,
ji teÄ• taky seÅ¾ereme! ManÅ¾elka projevila obavy, aby se nám neudÄ›lalo tÄ›Å¾ko z pÅ™ejedení, aÅ¾ takovou porci spoÅ™
já uÅ¾ byl rozhodnut malého Nema ochutnat. (Kdyby se tohle dozvÄ›dÄ›la moje dcera vegetariánka, tak se mÄ› asi doÅ¾ivotnÄ
zÅ™ekne.)
Problémem trochu bylo, kdo rybu zabije, protoÅ¾e nÄ›co jiného je sníst a nÄ›co jiného usmrtit tvoreÄ•ka
pÅ™ipomínajícího hlavního hrdinu z animované pohádky. NÄ›které slabé nátury neustále apelovaly na to, Å¾e prostÄ›
MUSÍME pustit rybí miminko zpátky do moÅ™e k mámÄ›, krvelaÄ•nÄ›j&scaron;í jedinci v&scaron;ak protestovali a prosazovali
popravu. Nakonec jsem se toho nemilého úkolu ujal a vykuchanou rybku jsem pÅ™inesl do kuchynÄ›. Vykuchaná se zdála
o mnoho men&scaron;í neÅ¾ dÅ™ív a pÅ™ipomínala rybiÄ•ku z akvária. KdyÅ¾ uÅ¾ jsme jí ale vzali Å¾ivot tak jsme se s tím
dál. Rybu jsme okoÅ™enili a opekli na pánvi na smÄ›sici másla a olivového oleje. Sice jsme kaÅ¾dý okusili jen takové tÅ™i
malé Å¾dibce, ale mohu vám sdÄ›lit, Å¾e chuÅ¥ovÄ› tak vynikající rybí maso jsem je&scaron;tÄ› nejedl. Nevím, o jaký druh ryb
jednalo, ale aÅ¾ pÅ™í&scaron;tÄ› zase vyrazím do Chorvatska, budu pátrat jedinÄ› po malých pruhovaných rybiÄ•kách.
Jak
sám velký Brillat Antheme Savarin, politik a gastronom: &bdquo;Objev nového jídla znamená pro blaho Ä•lovÄ›ka víc neÅ¾
objev hvÄ›zdy."
ÚplnÄ› nejlep&scaron;ím rybáÅ™em v&scaron;ak byla Chorvatova manÅ¾elka. KaÅ¾dý den vyplouvala
daleko do moÅ™e, kam spustila takovou drátÄ›nou klec naplnÄ›nou obrovskými pecny bílého chleba. VeÄ•er se pak na místo
oznaÄ•ené bójkou vracela a vyndávala úlovky. NÄ›kdy tam nemÄ›la nic, nÄ›kdy tÅ™eba jen jednu rybu, jindy ryb víc. KdyÅ¾
odtamtud jednou vytáhla obrovskou chobotnici, sebÄ›hli jsme se kolem ní jak malé dÄ›ti.
Chorvatka chobotnici zabila a
pomÄ›rnÄ› sloÅ¾itÄ› vykuchala a oÄ•istila. Pak s ní snad desetkrát v&scaron;í silou uhodila o kamenné molo. NáslednÄ› nám
vylíÄ•ila, Å¾e tato procedura je nutná pro to, aby maso bylo mÄ›kké. Pokud by se tak neuÄ•inilo, pokrm z chobotnice by byl tuhý
a nevalné chuti.
KdyÅ¾ Chorvatka vidÄ›la na&scaron;e zaujetí a jak si chobotnici fotíme, nabídla mé Å¾enÄ›, aÅ¥ si ji taky p
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a nechá se s ní vyfotit. OdskoÄ•ila od ní, jak kdyby byla napu&scaron;tÄ›na kyselinou sírovou a s naprostým zdÄ›&scaron;ením
se snaÅ¾ila Chorvatce vysvÄ›tlit, jak se jí to ekluje. (V&scaron;ak znáte ty horrory o obrovských krakaticích, ne? Mohla snad
vÄ›Å™it tomu, Å¾e chobotnice náhle neobÅ¾ivne, neovine ji svými chapadly a chtíc pomstít malého Nema, nestáhne ji do moÅ
Å½ena se jen smála a odcházela... ale jak se pÅ™i chÅ¯zi ta chobotnice rozkývala, tak se Chorvatce omotávala chapadly
kolem nohou a je&scaron;tÄ› po smrti se jí pÅ™ísavkami pÅ™icucávala na holou kÅ¯Å¾i.
PÅ™i pÅ™edstavÄ›, Å¾e by to sa
dÄ›lala jí osobnÄ› - v pÅ™ípadÄ›, Å¾e by si ji bývala byla pochovala, pokou&scaron;ely se o mou milenou mrákoty a husí kÅ¯Å¾
snad i na oÄ•ních víÄ•kách. Nakonec jsme si jednu takovou malou chobotniÄ•ku objednali v jedné restauraci a asi s ní nikdo
nemlátil o molo, protoÅ¾e maso bylo tuhé a nedobré. TakÅ¾e poslouÅ¾ila akorát pro jedno foto a skonÄ•ila v útrobách loudící
potulné koÄ•ky. A abychom svým gurmánským touhám uÄ•inili zadost, koupili jsme si na trÅ¾nici ryby a ugrilovali je s tím
v&scaron;ím zeleným koÅ™ením vÅ¯kol a chvaloÅ™eÄ•ili moÅ™e jako vynikající zdroj obÅ¾ivy. Akorát, Å¾e nebýt jiných, tak m
tam chcípli hlady. A je&scaron;tÄ› jeden citát na závÄ›r, tentokrát od Jerome Klapka Jerome: &bdquo; MÅ¯Å¾eme mluvit o
citech, pokud je nám libo, av&scaron;ak Å¾aludek je jediným skuteÄ•ným sídlem blaÅ¾enosti na svÄ›tÄ›." Axl
Paulsen UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do 17. 2. 2008. Prosím, texty posílejte na adresu: redakce - zavináÄ• - kudlanka.cz
díky, d@niela
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