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Slovo ředitele SRŠ
Jsme svědky zrodu nového studentského časopisu naší školy. Pokud se nemýlím,
je to již asi třetí pokus o vydávání studentských novin v naší škole. Časopis tentokrát
vznikl díky grantu v rámci programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Měl by
také projektu posloužit a tento tříletý grant přežít. Měl by být zajímavý pro zájemce
o obor, případně o studium naší školy. Proto předpokládáme, že jeho tvůrci se stanou
i žáci naší školy. Je však otevřen i pro bývalé absolventy, či potenciální zájemce
o studium této prestižní školy.
Střední rybářská škola stále prochází určitým vývojem. Současná vybavenost dle
návštěvníků školy i České školní inspekce je nadstandardní. Díky několika grantům
z prostředků EU dojde ještě k výraznému zlepšení podmínek a k dalšímu zkvalitnění
a modernizaci výuky. To vše by však bylo samoúčelné, kdyby se těchto nákladných
zařízení nevyužívalo, a to jak pedagogickými pracovníky, tak žáky. Proto jsem velmi
rád, že stále více členů pedagogického sboru zařazuje ICT formy do výuky pro její
oživení a zvýšení didaktické názornosti. Na druhé straně mám ještě větší radost, že
žáci a studenti školy si stále více uvědomují možnosti, které jim naše škola nabízí,
a využívají šanci podrobit se zkouškám ECDL a studovat další nepovinné předměty,
které jim rozšiřují uplatnění na pracovním trhu. To je také význam Europasů, které
dnes získávají všichni absolventi školy kromě maturitního vysvědčení.
Ryboviny je název, který si zvolili sami žáci. Vzhledem k tomu, že jejich tvář si
budou utvářet především oni, nebude na závadu, když jim dodají i humorný obsah.
Rád bych při příležitosti vydání prvního čísla popřál tomuto časopisu hodně hodnotných nápadů, uznalé a pozorné čtenáře a nepřeberné množství ochotných autorů.
Takže tomuto novému časopisu přeji „Petrův zdar“.
Ing. Miroslav Merten, ředitel SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

V KRÁTKOSTI
● Ve dnech 15.– 17.května 2009 pořádají
SRŠ ve Vodňanech, VÚRH Vodňany
a město Vodňany XIX. VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ DNY. Na programu je odborný seminář, výstava FISHTECH, rybí trhy, rybářská
zábava.. .
● Dne 16. května má SRŠ a VOŠ
vodního hospodářství a ekologie
Vodňany v době od 9 do 16 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
● SRŠ si na sklonku roku 2008 pořídila tolik očekávané a potřebné
nové auto. Jedná se o Ford Transit
2, 2 TDI pro devět osob. Automobil
je často využíván např. na plavání,
výstavy apod.
● Do Zátiší přiletěli rackové – jaro je
tady! –K. K. –

Tento projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt „Zkvalitňování výuky SRŠ Vodňany“ reg. č. CZ. 1. 07. /1. 1. 10/01. 0023.

Školní rybářské revíry – I
To, že Střední rybářská škola Vodňany má vlastní
rybářské revíry je velká zvláštnost. A vzhledem
k tomu, že se téměř každý žák naší školy zajímá
o sportovní rybaření, chtěl bych se v jakémsi miniseriálu zabývat tím, co vlastně takové hospodaření
v rybářském revíru obnáší.
Rybářská škola má v současnosti dva revíry.
Mimopstruhový revír Blanici 3 a pstruhový revír Zlatý
potok. Donedávna jsme hospodařili ještě na důlní
propadlině Jaroslav, ale toto bohužel skončilo vypovězením nájemní smlouvy. Měli jsme tak unikátní
kolekci revírů tekoucích i stojatých vod různého typu.
Dnes něco blíže o Blanici.
Revír Blanice 3 je tzv. účelový revír. Znamená to,
že byl svěřen škole do užívání MZe ČR především pro
potřeby výuky praxí a cvičení. Na revíru tak můžeme
v rámci výuky provádět například odlovy elektrickým
agregátem, světlem, do vězenců, tenatových sítí
apod., tedy prostředky, které zákon o rybářství normálně zakazuje. Přitom se ale v revíru normálně
rybaří lovem na udici.

Revír má uvedenu délku 14 km a plochu 20 ha. Ve
skutečnosti je délka toku větší, protože kromě hlavního
toku existuje ještě poměrně členitý náhon Blanice. Ten
má horní, střední a dolní část a voda v něm poháněla
11 mlýnů, dnes většinou nefunkčních. K revíru
patří čtyři tůně: Vitická, Krašlovická, V Korýtkách
a Čavyňská. Prakticky se chytá pouze v prvních
dvou, na kterých hospodaří místní organizace ČRS
Vodňany.
Vodňanská Blanice je mi obzvlášť sympatická
z jednoho důvodu. Na poměrně krátkém úseku řeky
se střídají různé typy vod, takže můžeme pozorovat
tři rybí pásma. V oblasti pod autokempem Pražák,
kolem Vitic až po Krašlovice má řeka charakter
lipanové vody. Lipan je také do těchto úseků pravidelně nasazován. Jeho lovná míra 40cm však způsobuje, že se v úlovcích téměř neobjevuje. Snad toto
opatření povede ke zvýšení jeho stavů.
Větší část řeky má charakter parmového pásma
s výskytem řady druhů ryb (jelci, plotice, okoun,

úhoř). Kolem Vodňan a na náhonech má charakter
pásma cejnového. Dominují zde kapr, cejn, lín, štika.
Velká variabilita prostředí řeky a také poměrně solidní
kvalita vody tak umožňují výskyt řady druhů ryb. Při
pokusných odlovech je pravidelně prokazován výskyt
asi 25 druhů ryb. Občas také do revíru uniknou ryby
z rybníků nebo rybochovných zařízení, a tak byly
v Blanici uloveny i velmi netypické druhy jako slunečnice pestrá, okounek pstruhový, barevné mutace
a dokonce i jeseter.
Je ještě jedna abnormalita. Ve Vodňanech působí
místní organizace Českého rybářského svazu, která asi
jako jediná v ČR nemá vlastní revír. Přitom zájem o sportovní rybolov ve Vodňanech je velký (MO registruje asi
400 členů). Ve skutečnosti SRŠ a MO při hospodaření úzce spolupracují. Rybářský hospodář je jmenován ředitelem školy ale zároveň je členem výboru.
MO pravidelně ze svých chovných rybníků dodává
násady na zarybnění. Na revíru provádí brigády, jako
letos na jaře při údržbě břehových porostů pod Mosteckých mlýnem. MO také pořádá rybářské závody.
To ale neznamená, že při hospodaření nejsou žádné
problémy, ale o tom více příště.
Karel Dubský
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Maturitní ples 4. ročníku, 20. února 2009

Společné foto s vyučujícími

Půlnoční překvapení > > >

„Výlov rybníku” v sále

Pasování na rybáře
Sbírání mincí pro štěstí

Rybářská hymna
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ROZHOVOR
S ABSOLVENTEM ŠKOLY

Pochází z Přerova, o prázdninách oslaví dvaadvacáté narozeniny. V roce
2006 odmaturoval na SRŠ
ve Vodňanech.
Dnes studuje
J Č U, b ox u j e
za BC Samson
ČB v kategorii
střední váhy do
75 kg a v prosinci se v ní stal mistrem ČR.. .
Michal Vodárek
Proč sis vybral zrovna Střední
rybářskou školu ve Vodňanech?
Byl to tvůj sen?
Vždycky se mi líbilo v přírodě
a u vody mě to bavilo už odmala.
Rozhodoval jsem se mezi Střední
veterinářskou a SRŠ, ta vyhrála.
Jak ses dostal na rybářské
škole k boxování, kdo Tě k boxu
dovedl?
Šest let jsem hrál vodní pólo, ale
ve Vodňanech nic takového není, tak
jsem přešel na individuální sport.
Vlastně jsem chtěl jenom,, něco,,
dělat, umět se bránit, nikdo nepočítal s tím, že mě to tak chytne.
Jak reagovala Tvoje rodina, Tvoji
spolužáci a učitelé na čím dál
lepší výsledky a slávu v boxu?

No sláva, samo od sebe není
nic.. . Kamarádi a hlavně spolužáci
mi před každým turnajem nebo
zápasem drželi pěsti, chodili mi
fandit na zápasy, podporovali mě..
Samozřejmě mě to těšilo, že při
mně stáli, a nadále stojí, spolužáci,
rodina i vyučující.
Dvakrát mistr ČR v juniorské
kategorii, od prosince mistr ČR,
co bude dál? Čeho bys chtěl
v ringu ještě dosáhnout?
Chtěl bych účast na Olympiádě.
Ale Evropa je na kvaliﬁkace v boxu
nejtěžší ze všech kontinentů. Chci
tomuhle snu dát vše.
Plánuješ do budoucna zůstat
u boxu, ať jako profesionální hráč,
nebo jako trenér, nebo chceš
zůstat u toho, čemu jsi se naučil
ve Vodňanské škole?
Nejsem profesionální boxer. Profesionální box není dosud sjednocen
s amatérským. Box na olympiádě
je amatérský. Když přejdete k profesionálům už se nikdy nemůžete
vrátit do amatérského ringu, tudíž
ani na olympiádu „Profi” se točí
kolem dobrých promotérů, peněz,
jde o to mít jméno. Amatérský box
je pohyblivější, techničtější.. . K profíkům bych možná šel, ale jen pokud
už bych měl nějaký skvělý výsledek,
třeba na ME, MS, nebo účast na
olympiádě.
Co bude dál, nikdo nikdy neví.
Nemám ponětí, co bude „zítra”,
natož za několik let. Rád bych se
dál věnoval sportu i rybám, tomu,
co mě naučili ve škole. Láká mě
i cestování, poznávat svět, kultury
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různých národů a jejich zvyky.
Díky boxu jsem projel skoro celou
Evropu a rád bych i dál. Chtěl bych
to všechno nějak skloubit, to by bylo
fajn. Ale situace dnes je dost nejistá,
takže ukáže až čas.. .
Na koho a na co rád vzpomínáš
z doby, kdy jsi pilně studoval
ve Vodňanech? Co se ti vybaví,
když se řekne Střední rybářská
škola?
Vybaví se mi mládí (teda ne, že
bych si teď připadal nějak staře).
Byli jsme super parta, někteří
spolu i nadále studujeme. SRŠ to
byly taneční, maturitní ples, různé
akce, život na internátu.. . nejrůznější fígle na vychovatele.. . Prostě
krásná doba.
Škola ve Vodňanech a tréninky
v Českých Budějovicích, to je
časově náročné, vycházeli Ti
učitelé a vychovatelé vstříc?
Vycházeli, díky sportu jsem měl
jako jediný naprostou volnost, ale
nezvlčil jsem. I učení jsem přidal,
když bylo třeba. Musel jsem mít
splněno všechno, jako ostatní, jen
po velkých turnajích jsem se došel
omluvit, že nejsem připraven, že se
doučím do příští hodiny.. . a taky se
to doučil.
Jaký obor na JČU v Českých
Budějovicích studuješ?
RYBÁŘSTVÍ na Zemědělské
fakultě
Co bys Ty, jako vystudovaný
rybář a boxer, poradil našim
budoucím i stávajícím studentům a popřípadě i začínajícím
boxerům?
Celý život dostáváte od života
spoustu ran, abyste je všechny
ustáli a nakonec z nich měli
legraci, je třeba se „kousnou“
a překonat to.
Já dobíjím optimismus sportem,
přírodou, pobytem u vody, hodně mi
pomáhají přátelé a spolužáci.. .
Hlavně si pomáhejte a držte
při sobě! V kolektivu, který drží při
sobě, je velká síla a ani profesoři
Vás pak jen tak nerozhází. Osudem
jest jedna víra, při sobě stát, v tom
je naše rybářská síla!
S pozdravem pro všechny kolegy
rybáře Michal Vodárek (Vody),
absolvent SRŠ (2006)
Ondřej Malý, Tomáš Dušek

Prezentace Střední rybářské školy
na veletrhu RYBAŘENÍ v Brně
Ve dnech 18. – 22. března 2009
proběhla na brněnském veletržním
výstavišti již tradiční výstava s názvem
RYBAŘENÍ. Zároveň s touto výstavou
probíhala i výstava MOBITEX, která
byla zaměřená na interiér domácností a výstava PRO DÍTĚ, která
byla zaměřena na doplňky pro děti.
Na výstavě RYBAŘENÍ jsme mohli
spatřit rybářské náčiní, a to kompletní
sumcový i kaprový program, dále
nepřeberné množství háčků, vlasců,
navijáků, prutů zkrátka všeho, co nesmí
v rybářově výbavě chybět. Na své si
zde přišli nejen sportovní rybáři ale
i ostatní, co na výstavu zamířili. Mohli
zde spatřit expozici preparovaných ryb,
výstavu fotograﬁí a bylo zde i několik
nádrží s rybami, ať už běžně lovenými
na udici, tak s těmi, co mají mnozí z nás
doma v jezírkách jako ryby okrasné.
Dále zde byla sekce se školami, které
se specializují na chov ryb. Naši školu
prezentovali Jiří Löv, Dušan Janáček,
Matěj Plevač a Jan Ševčík. K našemu
stánku, který měl letos novou vizáž,
chodili mladí rybáři, které zaujalo
rybářské pexeso a plakát s rybami,
s jejich maminkami, které si naopak
většinou prohlíželi rybí kuchařku. Také
náš stánek navštívilo mnoho majitelů
soukromých sportovních revírů, kteří si
přišli za námi pro radu. A v neposlední
řadě zde bylo i několik zájemců, kteří
se přišli informovat o studiu na naší
škole. Tato výstava je jednou z největších výstav svého druhu ve střední
Evropě. Závěrem bychom chtěli říci,
že i přes ﬁnanční krizi zde bylo 108
vystavovatelů, kteří vystavovali na 2542
metrech čtverečních a celou výstavu
navštívilo 65 595 návštěvníků.
Jiří Löv, Dušan Janáček

TAJEMNOST JARA

Zrodil se ptáček,
vysoko ve hnízdě.
Vysoko ve větvích,
vypadal ohyzdně.
Časem se opeří,
až přijde čas.
Rodiče nevěří,
že ptáčka chytil ďas.
Kukačka potvorná,
ptáčata cizí z hnízda vyhnala.
Dosadí svá – ta odporná,
ta hrůzou i rodiče vyhnala.
Jaro je krásné,
i když hrůzy skrývá.
Jaro je tajemné,
když ptáčkovi dozpívá.
Tomáš Kubát

Zimní nálada
Ze zachmuřené oblohy se sypou hromady sněhu a krajina je zamlklá, jako by čekala, co si na ni ještě obloha vymyslí.
V lese se nehne ani větévka. Sýkora přeletí ze stromu na strom.
Trochu zapípá, aby rozbila to třeskuté ticho. Nemá však nejmenší
naději, vločky se s železnou pravidelností snášejí na zem dál a dál.
Vtom se objeví člověk.
Vlhký sníh potichu křupe pod jeho kroky a je to jediný zvuk široko
daleko.
U krmelce shodí ze zad těžký batoh a už sype obilí do krmítka a cpe
seno do stařičkého krmelce.
Po dokončení práce odchází a ticho se za ním zavře jako hladina
za vrženým kamenem.
Martin Teplý
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NOVÝ GRANT ŠKOLY
O tom, že shánění finančních
prostředků pro rozvoj ﬁrem je alfou
a omegou ekonomického úspěchu,
nemůže být v dnešní době pochyb.
Platí to v celé ekonomické sféře, ale
ve školství možná dvojnásob. O to víc
jsme rádi, že naší škole se v poměrně
krátké době tří roků podařilo sehnat
již třetí grant. Tentokrát se jedná
o projekt Jihočeského kraje v rámci
programu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost v hodnotě 5 474 000 Kč
na období let 2009 – 2011.
To, že se Vám do rukou dostalo první
číslo časopisu RYBOVINY je prvním
hmatatelným výsledkem tohoto grantu.
Časopis bude vydáván čtvrtletně ve
300 výtiscích. Přístupný bude rovněž
na www stránkách školy. Časopis si
dává za cíl oslovit jak studenty školy,
tak bývalé absolventy i uchazeče
o studium a informovat je o dění
ve škole. Doufáme, že se Vám bude
líbit.
Nyní bychom, Vám čtenářům,
chtěli představit, jaké další aktivity
se v rámci tohoto projektu uskuteční.
Žáci školy budou mít zřejmě největší
radost z toho, že jim po dobu tří let
budou hrazeny náklady na odborné

exkurze, a to dopravné, nocležné
a stravné. Za to však budeme muset
exkurze trochu vylepšit, hlavně
o problematiku ochrany přírody
se zaměřením na rybářství, a žáci
budou plnit zadané úkoly a vytvářet
pracovní záznamy. Žáci druhého 2.
ročníku navštíví navíc město Vídeň.
Také odborní učitelé budou více cestovat, proběhne několik stáží, např.
v Maďarsku, Dánsku a Německu.
V učebně ve druhém poschodí
š ko l y ( „ v n e b í č k u “ ) d o j d e
k nezbytným stavebním úpravám
a vznikne nová plně vybavená
jazyková učebna s patnácti počítači
napojenými na PC učitele. Dalším
vybavením bude LCD televizor,
DVD přehrávač, satelitní přijímač
a ozvučení. Systém umožní zavedení
e–lerningového online systému
výuky. Za spoluúčasti žáků budou
vyhledávány další odborné pojmy
a dojde k druhému vydání odborných
česko–německých a českoanglických
slovníků s výrazy z oblastí rybářství
a vodního hospodářství.
V příštím roce oslaví škola devadesát let své existence. V rámci oslav
tohoto výročí proběhne odborná kon-

ference plně zajištěná z tohoto grantu.
Předpokládáme, že se zúčastní mnoho
významných osob českého rybářství,
i zahraničních hostů z partnerských
škol. Z konference bude vydán
sborník přednášek.
V nejbližší době dojde také ke
vzniku nových webových stránek
naší školy. Měly by být rozšířeny
o řadu informací, které na nich dříve
nebyly, jako jsou informace o školních
revírech, školním pokusnictví,
školním rybářství, praxích žáků,
našich absolventech apod. Hlavně by
měly být přehledné a zajímavé. Dále
dojde k modernizaci informačního
centra školy. Ve školní knihovně bude
zaveden moderní program
Další aktivity jsou namířeny
hlavně k žákům základních škol
v jihočeském regionu. Pro učitele
přírodopisu vytvoří naše škola
plakáty a CD pro výuku biologie
ryb. V červnu každého roku pak u nás
ve škole za pomoci našich studentů
proběhne „Rybářská olympiáda“. Ta
bude mít školní kola, která již probíhají a krajská kola právě v naší
škole. Cílem je přilákat ještě více dětí
k zájmu o ryby, rybářství, sportovní
rybolov a ochranu přírody.
Karel Dubský, Helena Maříková
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„RYBOVINOVÁ“ DOPLŇOVAČKA:
1) vánoční ryba; 2) návnada; 3) pomůcka při lovu ryb;
4) nádoba na ryby; 5) místo, kde žijí ryby; 6) vajíčka ryb.
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