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HOŠI Z VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ ŠKOLY SE NEZTRATÍ
A nejen hoši, ale i děvčata se neztratí,
a to jak po absolvování školy, tak i v jejím
průběhu. V uplynulém školním roce
několik žáků Střední rybářské školy
reprezentovalo vzorně sebe, ale i školu.
Na sklonku uplynulého roku přednesli dva žáci třetího ročníku ve velké
zasedací místnosti ministerstva školství
svou prezentaci dvouletého hydrobiologického sledování a vyhodnocování
kvality vody na rybnících Vodňanska
v rámci přehlídky prací žáků škol zapojených do aktivit Klubu ekologické
výchovy. Tato práce se svou kvalitou
i přednesem vymykala z několika
desítek prací žáků škol z celé ČR. Proto
také postoupila do mezinárodní soutěže
prací SOČ v Liptovském Hrádku na
Slovensku. Zde získala zvláštní cenu
děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
Na mezinárodní soutěži znalostí
a dovedností rybářských škol a učilišť,
která se uskutečnila letos v Ivanke pri
Dunaji, získalo družstvo naší školy

složené ze dvou chlapců a jedné dívky
první místo. Chvályhodné je, že žáci naší
školy získali v této prestižní soutěži první
místo v kategorii družstev za poslední
čtyři roky již podruhé.
Ve třetím ročníku střední školy máme
také jednoho rekordmana, který se již dva
roky po sobě umístil na prvním místě
v soutěži žáků středních odborných škol
Jihočeského kraje v poznávání rostlin.
Pedagogický sbor a vedení školy má
upřímnou radost nejen z těchto úspěchů,
ale i z těchto aktivit jako takových,
protože mají velký význam pro odborný
a morální růst žáků školy. Jedná se nejen
o smysluplné využití volného času, ale
také o rozšiřování svých odborných znalostí nad povinný rámec výuky, které jistě
zúročí při dalším studiu na vysokých
školách, ale i v provozní praxi. Nesmírný
význam to má pro posílení sebedůvěry
těchto žáků. Předpokládáme, že se to také
stane inspirací pro ty ostatní, kteří se dosud
do podobných aktivit zatím nezapojili.
Miroslav Merten
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V KRÁTKOSTI
● Všichni žáci čtvrtého ročníku
úspěšně složili praktickou i teoretickou část maturitní zkoušky.
● Do provozu byla uvedena zrekonstruovaná laboratoř hydrobiologie.
● V multimediální učebně byl nainstalován nový nábytek.
● Žáci druhého ročníku navštívili
v rámci exkurze „Pálava” hlavní
město Rakouska – Vídeň. Reportáž
z města opery, umění a císařů vyjde
v příštím čísle Rybovin.
–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 – II
Hospodaření v rybářském revíru se dá
zjednodušeně rozdělit do těchto oblastí:
vysazování násad, výdej povolenek,
ostraha revíru, vodoprávní agenda.
Vysazování násad je upraveno tzv.
zarybňovacím plánem. Ten uvádí druhy
a počty ryb, které je uživatel revíru povinen
každoročně vysadit. V případě Blanice 3
se jedná o kapra, lína, bílou rybu, štiku,
candáta a lipana. Počty nebudu unavovat,
uvedu jen několik poznámek. Kapr se
vysazuje prakticky již pouze v lovné velikosti – o hmotnosti asi 1,5 kg. Štika se
vysazuje jako rychlená (3 – 4cm) a přepočítává se na předepsanou Š1 v poměru
5:1. Podobné je to u plůdku candáta.
Naše škola má velkou výhodu, že
má nadstandardní zdroje násad (školní
pokusnictví, Školní rybářství, MO ČRS
Vodňany, Jč. územní svaz ČRS). To se
projevuje ve skutečném zarybnění. Pro
zajímavost uvádím v následující tabulce,
jak vypadalo skutečné zarybnění revíru
v roce 2008. Ve skutečnosti byla vysazena
celá řada druhů nad plán Ve ﬁnančním
vyjádření se jedná o hodnotu násad asi
150 000 – 200 000 Kč. Na vysazování se
také často podílejí sami žáci školy, za což
jim patří dík.
V úlovcích samozřejmě dominuje kapr.
Pro místní rybáře je tato ryba na prvním
místě. Potěšitelné jsou dlouhodobě vysoké
úlovky štiky. Každoročně se pohybují na
úrovni 250 ks a 300 – 400 kg. Stejně tak
je dobrý výsledek u lína (150 ks) a úhoře
(80 ks). Naproti tomu slabší jsou úlovky
candáta (30 ks), který se spíše stěhuje
„po vodě“ do níže ležících revírů. Problematické je to s lipanem. Vysoká lovná
míra prakticky neumožňuje tuto rybu lovit.

Z ostatních druhů se velmi dobře ujal
jesen, který zde není původní.
Velmi dobře zarybněný úsek u Sokolské
louky je v rámci kraje považován za jeden
z nejlepších pro konání rybářských
závodů. V loňském roce zde proběhly 3x
v rámci soutěže Zlatá udice.
Na revíru provádí kontroly osm členů
rybářské stráže s krajskou působností,
jejichž počet se letos zvýší o další čtyři.

Věřím, že počty kontrol vedou k tomu, že
přestupků proti rybářskému řádu není ve
Vodňanech větší množství. Ročně řešíme
1 – 2 vážnější odebráním povolenky.
Poměrně velký problém je oplocování pozemků soukromými vlastníky
až ke břehům. V některých místech
tak dochází k omezení přístupu rybářů
k vodě. Naštěstí se jedná „zatím“ asi
o 4 lokality.
Karel Dubský
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VYHRÁLI JSME
Ve dnech 15. – 17. března 2009 se konala mezinárodní soutěž rybářských vědomostí a dovedností
rybářských škol z České a Slovenské republiky.
Pořadatelem byla tentokrát škola v Ivanke pri Dunaji.
Soutěže se zúčastnilo 5 škol: Střední rybářská škola
Vodňany, Střední škola rybářská a vodohospodářská
Třeboň, SOU rybářské Bzenec, SOU rybářské
Mošovce a Združená škola polnohospodárská Ivanka
pri Dunaji.
Závodilo se v těchto osmi disciplinách: poznávání
vodních rostlin, poznávání ryb, poznávání živočichů (vše
latinsky), vědomostní test, rybolovná technika, jízda lodí
na čas, házení vrhací sítí na terče a lov ryb (plavaná).
Naši školu reprezentovali Jindřiška Matějková, Tomáš
Heřmánek, Radek Šanda a Martin Dvořák.
Vlastní závody se konaly ve čtvrtek 16. března. Ráno
všichni nejdříve napsali teoretický test. Poté proběhla
rybolovná technika. V obou disciplinách jsme si nevedli
vůbec špatně. Na řadu přišly poznávací testy. Díky nim
jsme si vytvořili značný bodový náskok a jako družstvo
jsme zaujali první pozici.
Po vydatném obědě se přejíždělo na 35 km
vzdálenou rybniční soustavu, kde proběhl zbytek
závodu. Soutěžící si připravili vnadící směsi
a odházeli soutěž ve vrhací síti. Foukal velmi silný

vítr a vrhačku šlo jen těžko udržet ve správném směru. Přesto
jsme házeli poměrně dobře a po této disciplíně jsme byli
stále na prvním místě. Na řadu přišla jízda lodí. Stále foukal
velmi nepříjemný vítr. Po těžkém boji s ním jsme
zůstávali na prvním místě, ale náš náskok před
Třeboní se ztenčoval.
Poslední disciplína byl lov ryb udicí – plavaná.
Chytalo se na rybníce. První časový úsek byl jen
20 minut. Za tuto dobu jsme nedokázali chytit
rybu. Podobně na tom byli i soutěžící jiných škol,
kromě Třeboně, jejíž žáci chytili několik kaprů. Ve
druhém časovém úseku bylo naše úsilí větší, ale stále
se nedařilo chytit rybu. Několik minut před koncem
se Jindřišce povedlo zaseknout kapra, kterého zdolala
až po několika minutách. Přišel konec závodu a my
začali balit.
Po příjezdu do školy jsme se převlékli a pospíchali
na vyhlášení výsledků. Naše nervozita stále rostla.
V jednotlivcích byl Tomáš Heřmánek na třetím místě,
Radek Šanda skončil pátý, Jindřiška Matějková šestá
(Martin Dvořák jako náhradník šestnáctý). V soutěži
družstev jsme vyhráli před Třeboní a domácí Ivankou.
Nám se tento závod velice povedl. V ceněné soutěži
družstev jsme podruhé v historii vyhráli, i když to
bylo na půdě jiné školy. Zajímavostí bylo to, že Jindřiška byla v historii soutěže první dívkou a přitom
porazila řadu soutěžících chlapců z jiných škol.
Radek Šanda
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Den otevřených dveří SRŠ
Den otevřených dveří proběhl v rámci Vodňanských rybářských dnů v sobotu 16. května 2009

Mikroskopy, speciální expozice a praktické ukázky přitahovaly
pozornost

Nejmenším se líbila živá zvířátka

Absolventi si prohlíželi nové vybavení

Expozice vodních rostlin velice zaujala

Návštěvníci ochutnali rybí speciality
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ROZHOVOR

kníže Schwarzenberg, dále Petr
Novotný, Stella Zázvorková, Jiřina
Bohdalová, Josef Dvořák, Květa
Fialová, Divadlo Járy Cimrmana,
můj dobrý kamarád Petr Nárožný
a mnoho dalších. Nesmím zapomenout na Přemka Podlahu, se
kterým jsem byl 56krát v televizi
a který se zasloužil o bezplatnou
propagaci ryb.

S ABSOLVENTEM ŠKOLY

Narodil se v Telči, vystudoval
SRŠ ve Vodňanech. Je známý
svými kulinářskými specialitami
z ryb. Napsal několika kuchařek
s rybími recepty. Ve Vodňanech
provozoval prodejnu s rybími
specialitami. Vystupoval v televizním Receptáři s Přemkem
Podlahou...
MILOŠ ŠTĚPNIČKA
Jak vzpomínáte na léta strávená
na SRŠ? Uvažoval jste i o jiných
školách?
V letech, kdy jsem na SRŠ studoval, byli rybáři srdcem města.
Internát byl ve městě, takže jsme
byli zapojeni do veškerých akcí
pořádaných městem. Ve škole
jsme měli pěvecký sbor, hráli
jsme divadlo, pořádali taneční,
taneční čaje.. . Na internátu jsme
vyváděli spoustu lumpáren, fíglů
na vychovatele... Ve škole jsem
měl nejraději rybníkářství, český
jazyk, biologii... A postupem
času jsem dospěl k názoru, že
tehdy chybělo zpracování ryb.
Ještě před SRŠ jsem uvažoval
o umělecké škole. Bavilo mě
tvořit různé sošky, postavy... Ale
SRŠ zvítězila a popravdě, na
rybáře jsem šel čistě ze žravosti
(smích).
Kam se ubíral Váš život po studiu
na rybářské škole? Věnoval jste
se rybařině i nadále?
Po škole jsem se měl vrátit zpět
do rodné Telče, ale tehdy jsem
zde zůstal kvůli své přítelkyni.
Stal jsem se vychovatelem na
vodňanském učilišti. Poté jsem
tam začal působit jako kuchařský
mistr. Mezitím jsem se v Budějovicích dálkově vyučil na kuchaře.
Na učilišti jsem působil 26 let...
Pak jsem dělal tři měsíce u ﬁrmy
Schmidt ve Vodňanech. V roce
1990 jsem si založil krámek
s rybími specialitami.

Měl byste Vy, zkušený obchodník
a rybář, nějaký nápad, jak zvýšit
spotřebu sladkovodních ryb
v ČR?
Jak jste se dostal k vaření?
Co Vás dovedlo k tomu, že si
založíte obchůdek s rybami?
Vařil jsem už odmala. Maminka
byla kuchařka a tatínek byl řezník,
takže jsem měl k vaření velice
dobrý vztah. K otevření obchůdku
mě dovedlo to, že jsem ve ﬁrmě
Schmidt prodával pečené ryby.
V té době mi došlo, jak je to jednoduché, a tak jsem si založil krámek
s rybími specialitami.. .
Vaše rybí speciality mají věhlas
v celé republice. Navštívila Váš
obchod také nějaké známá
osobnost?
Věhlas sice mají, ale nebýt
turistů, tak by mě to asi neuživilo.
Ale těch známých osobností bylo
opravdu mnoho, do jednoho čísla
by se to ani nevešlo (smích).
Jedním z nejznámějších byl asi

To je těžké, dnes nemá člověk
skoro ani možnost si tu rybu koupit.
V marketech je na každém rohu
drůbež.. . a ještě k tomu za málo
peněz. Myslím si, že kdyby rybáři
dali lidem možnost koupit si rybu,
to znamená že by ryby vozili lidem
a ne aby si lidi jezdili pro ryby, spotřeba ryb by určitě stoupla.
Jste známý svými výtečnými
pokrmy z ryb. Prozradil byste
naším čtenářům někter ý
z Vašich oblíbených receptů?
Já, když mám chuť na rybu, tak
si uvařím kapří hlavu se špetkou
soli, trochou nového koření nebo
libečku. Na hlavě je nejlepší
maso! Velice rád mám smažený
řízek z kapra, Kapr podle Miloše
Štěpničky je taky dosti známý
recept. Ale já říkám, že když se
to umí uvařit, tak je dobrá každá
bělička.
Ondřej Malý, Tomáš Dušek

Pravý český poctivý majonézový rybí salát
Miloše Štěpničky
Potřebujeme:
✔ 0,5 kg odkapaných a vymačkaných kyselých ryb
✔ 0,5 kg sterilované nebo vařené směsi zeleniny (mrkev, petržel, celer,
cibule, hrášek, kyselé houby, kapie)
✔ 200 – 250 g majonézy (!!! nenahrazovat bílým jogurtem, light majonézou, tatarkou apod.!!!)
✔ bílý pepř, cukr
Postup:
Vše dáme do mísy a promícháme, necháme odležet asi 10 minut,
aby se rozpustil cukr a ještě jednou promícháme. Pro zpestření chuti
můžeme přidat hořčici, kečup, trochu smetany, nebo bílého vína
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CESTA NA DÍVČÍ HRADY
Píše se 20. květen 2009. Spolu se
svou třídou vyrážím poznávat krásy
Pálavy.
Při cestě na Dívčí Hrady potkáváme
spoustu zvířátek, jako jsou ještěrky
zelené, otakárek ovocný a spousty jiných.
Všichni jsme vycházkou nadšení. Když
v úmorném vedru stoupáme na kopec
k hradu, všímáme si měnících se vegetačních stupňů. Chvilku jdeme lesem
v chládku a chvilku zase kolem skal,
kde se sem tam krčí tráva nebo kvetoucí
rostlina.
Štěstí našim fotografům opravdu
přálo. Potkáváme naši první ještěrku
zelenou, která nám krásně zapózovala
a umožnila udělat nádherné detaily
svého svatebního šatu. Po tomto zážitku
putujeme dále do kopce k našemu cíli.
Přibližně uprostřed stoupání se nám
otevírá nádherný pohled do pálavské
krajiny. Vidíme Novomlýnské nádrže,
vinice a vzadu, trošku v mlze, se tyčí
minaret, který se nachází v LednickoTato nádherná vycházka, která
v nás zanechala plno dojmů a zážitků,
utekla, bohužel, strašně rychle. Po
cestě zpět do místa našeho ubytování
si všichni povídají co viděli, co přehlédli, a nebo naopak, co zde chtěli
vidět a neviděli. Každopádně jsme se
všichni shodli na tom, že se sem, do
této krásné krajiny, v budoucnu rádi
vrátíme.
Lucie Huňová a 2. ročník

valtickém areálu. Těsně pod zříceninou
potkáváme dalšího obyvatele zdejšího
lesa, a to zlatohlávka. Samozřejmě
jsme si ho s velkým zájmem vyfotografovali a odnesli z cesty, aby nebyl
zašlápnut.
A jsme konečně nahoře na Dívčím
hradu. Kocháme se výhledem. Moji
dva spolužáci už plánují, jak zvětšit
Novomlýnské nádrže a hospodařit na
nich. Samozřejmě bez vinic se pořádné
hospodaření na Moravě neobejde.
Ostatní spolužáci prozkoumávají zdejší
hrad a jeho skrýše – možná proto, jestli
nenajdou nějaký poklad. Když jsme se
dostatečně pokochali, odcházíme zpět
dolů do vsi. Někteří to pojali sportovně

– „úprkem v prk” – rovnou dolů. My
trochu všímavější jdeme pomalu a asi
v půlce cesty se nám naše pozornost
vyplácí. Potkáváme broučka jménem
majka. Trochu se stydí a asi se bojí
a stáčí se do klubíčka. Asi po dalších
padesáti metrech potkáváme jejího
druha, ten už je o něco kurážnější
a nechává se i vyfotografovat.
Po sestoupení z Dívčích Hradů
se vyskytl jeden problém. Zmizeli
nám naši spolužáci, kteří šli o trochu
rychleji než my a samozřejmě se
vydali na opačnou stranu. U zaparkovaného autobusu čekáme na zatoulanou skupinku. Naštěstí po chvíli
přicházejí.
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Žáci 3. ročníku SRŠ reprezentovali naši školu v Praze i v Liptovském Hrádku
Vždy pedagoga potěší, když mají jeho
žáci zájem o obor, který studují, a když
se zapojují do akcí, které pro ně škola
připravila s plným nasazením a zájmem
o danou problematiku.
Od roku 2006 škola realizovala
projekt ESF zkvalitnění praktické výuky
a jazykového vzdělávání, jehož součástí byla i praktická cvičení s názvem
„Analýzy znečištění vody“, kde byly dva
roky prováděny rozbory vody v blízkém
okolí Vodňan. Výsledky byly pečlivě
zaznamenávány a vyhodnocovány pod
vedením prof. Bohuslavy Jarolímkové
studenty Lukášem Marešem, Tomášem
Duškem, Jindřiškou Matějkovou, Terezou
Píškovou (3. roč. SRŠ) a Davidem Křivánkem (4. roč. SRŠ).
V loňském roce vznikl nápad tyto
výsledky použít pro vytvoření odborné
práce. Tomáš Dušek a Lukáš Mareš za
vydatné pomoci paní prof. Jarolímkové
se ujali této povinnosti a výsledkem byla
práce s názvem „Posouzení vybraných
ukazatelů kvality povrchových vod na
Vodňansku“.
Tuto práci škola přihlásila do
5. ročníku středoškolské ekologické
konference, konané 24. a 25. listopadu
2008 v Praze. Znalosti a zájem žáků
o problematiku rozborů vod vedl komisi
k vysokému hodnocení této práce. Žáci
sklidili pochvalu jak za odborné zpracování, tak za fundované odpovědi na
otázky při diskusi a postoupili do celostátní soutěže SOČ s mezinárodní účastí,
konané 28. 4. 2008 v Liptovském Hrádku
na Slovensku.

Zde Tomáš s Lukášem svůj úspěch
zopakovali, ale protože byli zahraničními účastníky (pravidla určovala
pořadí jen pro slovenské účastníky),
nemohli v ekologické sekci získat
1. místo. Proto jim byla udělena zvláštní
cena děkana Přírodovědecké fakulty
v Bratislavě spolu s ﬁnanční odměnou.
Ta měla být předána následující den
v 10 hodin dopoledne při slavnostním
ceremoniálu.
V tomto okamžiku vznikl první
problém, protože Lukáš podmiňoval svoji
účast na soutěži včasným návratem domů,
aby následující den mohl jet se svým

dědou na výstavu králíků do Rakouska.
Ještě před odjezdem na Slovensko jsme
Lukášovi slíbili, že to určitě stihneme
a teď tohle, ocenění nám udělalo čáru
přes rozpočet.
Pořadatelům jsme se tedy omluvili,
ale ti chtěli klukům předat alespoň
ﬁnanční částku. Domluvili jsme se, že
v 19 hodin si kluci pro obnos přijdou na
určené místo.
Nikdo z nás nečekal žádnou oﬁcialitu,
a proto jsme po procházce městem ve
sportovním oblečení (riﬂe, kraťasy, trika)
postávali na smluveném místě určeném
komisí. Přišli jsme včas a to bylo naše
štěstí. Když jsme viděli, jak kolem proudí
davy slavnostně oblečených lidí, došlo
nám, že kraťasy asi nebudou tím správným
oblečením, a honem jsme se běželi převléci. Vrátili jsme se a vešli do slavnostně
vyzdobené místnosti s prostřenými stoly
asi pro 120 lidí. Jak se později ukázalo,
jednalo se o závěrečné vyhodnocení
celé soutěže se všemi komisemi a pedagogickými zástupci všech zúčastněných
škol.
Mezi těmito hosty byli jen dva žáci
v zelených uniformách s rybičkami, a to
žáci Střední rybářské školy z Vodňan.
Jejich veřejné ohodnocení s uvedením
názvu školy z úst našich slovenských
přátel bylo pro nás pedagogy pohlazením
na duši a opravdu se nám to moc hezky
poslouchalo.
Ráno jsme odjížděli ve 2 hodiny
s jediným cílem, stihnout Lukášovu
výstavu králíků a to se nám povedlo.
Alena Macarová
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Berounka, Blanice, dok, jikry, káď,
kapr, kolibřík, Labe, lín, Malše,
mlíčí, mlok, naviják, nov, Odra,
okoun, Otava, ploutev, podběrák,
pyl, rak, ryba, rybník, řeka, sak,
sud, Svět, tok, tůň, udice, vlasec,
Vltava, zátoka, žížala
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