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V KRÁTKOSTI
● V těchto dnech probíhají školní

Úvodní slovo...
Vodňanské rybářské dny 2010 a oslavy 90. výročí naší školy
Letošní VRD budou mít velmi bohatý program a pro naši školu budou o to
důležitější, že jejich významnou součástí jsou též oslavy 90 let existence
Střední rybářské školy. Chtěl bych představit nejdůležitější akce tak, jak
budou chronologicky probíhat:
V sobotu 15. 5. od 6 do 12 hodin studentů naší školy je možná účast
proběhnou na Blanici rybářské v mimořádných případech.
závody pořádané MO ČRS Vodňany.
Na těchto závodech, které se konají
Ve čtvrtek 20. května od 17.30 do
1x za dva roky, pravidelně vypomáhají 19.30 hodin proběhne v kinosále
žáci naší školy jako rozhodčí (asi 16 kulturního domu přehlídka filmů
žáků), ale mohou se zúčastnit též jako s rybářskou tématikou FISHFILM,
závodníci. DM bude po oba víkendy tentokrát zaměřený na lov kaprů
pro ubytované žáky otevřen.
a mořský rybolov v Norsku. Vzhledem
k tématu lze předpokládat účast všech
Ve středu 19. května a ve čtvrtek našich žáků.
20. května pořádá FROV JCU
XII. Českou ichtyologickou konferenci.
V pátek 21. 5. a sobotu 22. 5.
Tato akce proběhne v zasedací síni se uskuteční v prostorách klubovny
MěÚ Vodňany. Je určena především č. 101 DM naší školy odborná konodborné rybářské veřejnosti. Z řad
pokračování na 2. stránce

kola Rybářské olympiády, kterou
pořádá SRŠ Vodňany. Krajské kolo
proběhne dne 10. června 2010
ve Vodňanech.
● SRŠ oslaví v květnu 90 let své
existence.
● V květnu se též konají tradiční
Vodňanské rybářské dny, jejichž
bližší program naleznete na
stránkách 1 a 2.
● Studenti SRŠ Marek Štěpánek,
Michal Havelka a Jakub Hynek
se 24. 2. 2010 zúčastnili závodu
SŠ v obřím slalomu. Skončili
uprostřed závodního pole. –K. K.–

I NVESTICE D O ROZVOJE VZD Ě L ÁVÁN Í
„Tento časopis je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. “
Označení projektu: Projekt „Zkvalitňování výuky SRŠ Vodňany“ reg. č. CZ 1. 07. /1. 7. 10/01. 0023.

Vodňanské rybářské dny 2010 a oslavy 90. výročí naší školy
dokončení z 1. stránky

V sobotu 22. 5. proběhne na
náměstí tradiční rybí trh. Hotové
výrobky z ryb budou prodávat žáci
3. ročníku v rámci činnosti studentské
ﬁrmy.

zpřístupněny prostory SRŠ, školního
pokusnictví, a také laboratoře a líhně
výzkumného ústavu (od 9 do 15
hodin). V tělocvičně SRŠ proběhne
slavnostní shromáždění u příležitosti
90. výročí založení naší školy (od
11.00 do 12.30 hodin). Lze očekávat velký zájem z řad veřejnosti,
ale i absolventů. Ve škole bude také
celá řada čestných hostů a zástupců
zahraničních partnerských škol. Tak
jako obvykle, nebo spíš s o něco větší
pečlivostí, budou připraveny všechny
učebny a laboratoře školy pro
zájemce o jejich prohlídku a samozřejmě budou naši žáci v uniformách
podávat požadované informace
o škole. V odpoledních hodinách pak
budou ve venkovních prostorách
školy ukázky rybolovné techniky.

Oslavy budou v sobotu vrcholit.
V rámci dne otevřených dveří budou

V sobotu proběhne zábavné odpoledne a kulturní program ve spor-

ference na téma Intenzita chovu ryb
a ekologické aspekty v rybářství. Proběhne celá řada významných přednášek, které povedou čelní odborníci
z rybářského výzkumu, školství
i praxe. Do této akce budou též
zapojeni žáci naší školy. V pátek večer
proběhne, již tradičně, kulturní večer
v KD a na náměstí. K vidění bude
například ohnivá show. Slavnostní
ohňostroj bude tentokrát až v sobotu
večer, v podstatě jako ukončení
letošních VRD.

Čím bych byla
v životě ráda
Je mi teprve sedm let a už přemýšlím, čím bych
byla ráda. Sedím poklidně u stolu a pozoruji náš
rybníček. Možná by mě bavilo být vodníkem.
Jaký ten má asi život? Ano, život vodníka by
mě určitě bavil. Starat se o rybičky, hmyz, vodní
rostlinstvo a o další všelijaké „breberky”. Ale
mají vodníci jen takové příjemné starosti? Nebo
raději střádají dušičky? Vodníkem, který střádá
jen dušičky, bych určitě nechtěla být. Tak mě
napadá, jestli mají vodníci také školu, a o čem
se v ní učí? Určitě školu mít budou. Kde by se
jinak naučili jak správně manipulovat s vodou,
kdy poslat včas lososy do moří... Tyto školy musí
být určitě zajímavější než ty naše lidské. Tam se
učíme jen psát, počítat a sem tam nějaké dějiny.
Teď mě napadá, mají vodníci vlastně dějiny? Jak
asi vznikli první vodníci? Vypadají přece jako
my lidé. Akorát, že umí žít trvale pod vodou. No,
pro teď mi bude stačit, když si budu myslet, že
vodníci vznikli tak : Lidstvo se pohádalo a jedna
polovina zůstala na souši a druhá se odstěhovala
do vody.
Myslím si, že být vodníkem je docela dobrý
nápad. Budu moci pobývat stále u vody, být
v těsném kontaktu s vodními organismy. Ale kdo
ví? Třeba postupem času změním názor a budu
třeba úplně něčím jiným...
Lucie Huňová

tovním areálu Blanice řízený moderátorem rádia Faktor.
V uvedeném týdnu proběhne
ještě celá řada dalších akcí: sportovní turnaj základních škol v kolektivních sportech, výstava o historii
VRD, kuchařská soutěž pro žáky
SOU („netradiční příprava kapra“),
sportovní turnaj žáků středních
škol o pohár starosty města Vodňan
v atletice a kolektivních sportech, přehlídka dětských tanečních souborů.
Jak je z uvedeného výčtu patrné,
program letošních VRD bude obzvláště
bohatý. Určitě je třeba ocenit, že pořadatelé (SRŠ, FROV JCU a Město
Vodňany) dělají mnoho záslužné
práce pro propagaci tohoto tradičního
odvětví. Pro nás všechny, tedy pracovníky, ale i žáky školy, to znamená,
že v uvedených dnech bude třeba naší
zvýšené aktivity, aby se vše podařilo
zajistit.
Karel Dubský

ŽIDOVSKÝ CHLAPEC
Jmenuji se Rabi, jsem Žid a žiji v pražském
ghettu. Je mi 17 let. Můj život nebyl zatím příliš
radostný. Zatímco se moji spolužáci vraceli
domů ke své milující rodině, k jistotě, já šel
rovnou pracovat. Rodiče mi zemřeli před třemi
lety. Zbylo mi po nich pouze pár vzpomínek,
malý, zchátralý dům, a pár dluhů. Neměl jsem
nikoho, ke komu bych mohl jít. Začal jsem tedy
vypomáhat, kde se dalo, a i z toho mála, co jsem
si vydělal, jsem musel splácet rodinné dluhy.
Není to zde lehké, nejen kvůli povaze své
komunity, ale i z důvodu nesnášenlivosti vůči
nám ze strany katolíků a vyznavačů jiného
náboženství. Lidé zřejmě nedokáží pochopit
naše zvyky, nebo spíše nechtějí, a tak naši víru
zavrhují. Bylo tomu tak vždy, že věřící člověk
prosazoval své náboženství a snažil se nějak
pošpinit ostatní, kdo neměli stejný názor?
Jenomže vůči nám se to stávalo velmi často
a stává doposud. Vždy se našel důvod pro
loupení, drancování, vraždění a nenávist.
Jsme jiní, ale ne lepší nebo horší. Už tak
jsme téměř izolovaní od okolního světa. Není
zde lehké žít a pracovat, vím, opakuji se, ale
je to tak. Zatím se mi to ale daří. Snad se lidé
umoudří a přestanou nás nenávidět. Pochopit
PROČ jsme takoví, by bohatě postačilo. A tak
se sám probíjím životem a snažím se žít podle
své víry…
Jakub Hynek
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LYŽAŘSKÝ KURZ 2010
V sobotu 16. 1. jsme po dlouhých přípravách a těšení se
odjížděli na „lyžák.” V autobusu byl každý z nás plný očekávání.
Po příjezdu na Kvildu, kde se měl odehrávat náš lyžařský kurz,
jsme mezi mnoha budovami nemohli najít náš hotel. Nakonec se
to podařilo – jmenoval se Černý vlk a my jsme si pomalu začali
nosit věci do pokojů. Po dobrém obědě nás pan Parkman, majitel
hotelu, seznámil s pravidly, která se musela v prostorách hotelu
dodržovat. Potom jsme poprvé vyrazili na sjezdovku. Druhý den
jsme mohli vyjet i na běžky. Někteří se rozhodli pro sjezd, jiní
zase pro poznávání krajiny.
Na sjezdovku s námi chodil pan učitel Malkus, jehož
povídání o tom, co všechno se může na lyžích stát, bylo velmi
zajímavé a zábavné. S druhou skupinou vyrazili na běžky pan
Beran a pan Ing. Nusl. Poprvé bylo nutné rozřadit ty, jež na
běžkách ještě nestáli a zkušené běžkaře.
Mezi ty patřil hlavně Pavel P., který nám na běžkařských
výpravách ujížděl vždy o velký kus. Na běžkách se za týden
vystřídali skoro všichni, ať už s úspěchem, nebo mnoha pády.
Všichni se ale bavili a pořád zkoušeli, zda jim to na běžkách
půjde. Hlavně se nám ale líbilo, že jsme díky běžkařským
výletům poznali kus Šumavy.
Večery jsme trávili hraním karet a výlety do města, několikrát jsme také navštívili informační středisko, kde jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého o Šumavě a zhlédli několik dílů
Vydrýska.

Konec výcviku se pomalu blížil a proto naši učitelé vymysleli
společný večer, při kterém se vyprávěly vtipy. Sranda byla
opravdu velká a dokonce se s úspěchem zapojili i naši učitelé.
Předposlední den se pořádaly závody ve sjezdu a v časovce
na běžkách. Všichni se snažili, ale nakonec se vítězem stal
Vojtěch Přecechtěl. V časovce zvítězil samozřejmě Pavel Rokos,
který opět všem ujel. Večer jsme začali pomalu balit a ráno se
nachystali k odjezdu. V autobusu jsme se bavili o zážitcích uplynulého týdne. Po příjezdu do Vodňan jsme se rozjeli do svých
domovů, připravit se na mnoho učení, které nás čekalo.
Jan Novotný

Snowboardové závody

PŘÁTELSTVÍ
Výběr závodníků byl snadný, jelikož žáků, kteří umí jezdit
na snowboardu tak, aby mohli reprezentovat v závodech
ve slalomu není mnoho. Z druhého ročníku byli vybráni tři žáci.
Ani samotná příprava před závodem nebyla nikterak náročná
– stačilo namazat „prkna” vhodným voskem. My konkrétně
použili vosk do -5°C.
Závod byl rozdělen na skupiny školy a jednotlivci. Skupiny
jednotlivců byly odstupňovány věkově a byly rozděleny na
chlapce a dívky. Byli jsme zařazeni do skupiny chlapci 5, což
byla skupina starších kluků ze středních škol a učilišť. Jela se
dvě kola a časy se sčítaly.
Vyhlášení výsledků proběhlo v 15.30 hodin. V kategorii
jednotlivců jsem se umístil na třetím místě. Jako škola jsme
skončili čtvrtí. Závod byl dobře organizován, v mezičase bylo
možné jezdit po sjezdovce mimo závodiště. Tomáš Sedmidubský

Přátelství. Pod tímto slovem se ukrývá to, co je pro
mnohé velmi důležité, pro jiné nepodstatné a nedůležité.
Jak vlastně poznáme přátelství? Nedá se nějak načasovat ani naplánovat. Prostě se stane. Postupem času
přichází noví přátelé a někteří zase odchází.
„Co je to přátelství?” Pro mne to je jeden ze smyslů
života. Znamená vzájemnou důvěru dvou lidí. Z přátelství
často vzniká i vztah. Když se kamarádí chlapec s dívkou,
občas se poznají natolik, že bez sebe nemohou být.
A proto si myslím, že je to tak velké pouto, bez kterého se
nedá žít. Máme kamarády, které vidíme každý den v práci
a víme o nich jen to, jaký mají plat. Ale jsou tu také ti, se
kterými jsme prožili dětství, dospívání, stáří nebo celý život.
A o těchto pravých kamarádech jsme vždy věděli a víme,
jací opravdu jsou. Tihle společníci nás nikdy nenechají
v maléru, dokáží nás podržet i rozesmát. A na to se jen
tak nezapomíná. Alespoň pro mne to platí.
Přátelství by mělo být důkazem toho, že tady na
tomto světě nejsme na všechno sami a máme se o koho
opřít. Proto by si měl každý vážit těchto lidí, ať se děje
cokoli.
Jiří Svatek

– 3. stránka

ROZHOVOR

S ABSOLVENTEM ŠKOLY
Pochází z Brandýsa nad Labem,
rybářskou školu ve Vodňanech
navštěvoval v letech 1973 – 1977,
poté studoval Vysokou školu
zemědělskou v Českých Budějovicích. Po dokončení studií
pracoval v JZD jako zootechnik
na státním statku Křimice. Po
revoluci pracoval dva roky na soukromé farmě a dalších 13 let jako
novinář. Poslední rok provozuje
rybí restauraci v Plzni.
Ing. PAVEL KOVÁŘÍK
Kdy vás poprvé napadlo, že si
v Plzni otevřete rybí restauraci?
Úplně poprvé mě to napadlo, když
jsem byl v lázních v Třeboni, kde jsem
viděl, jak jsou lidé nadšeni a jak moc
rádi si dávají předražená jídla z rybího
masa. Po druhé návštěvě v Třeboni
se mi potvrdilo, že první dojem byl
správný a utvrdilo mě to v nápadu
otevřít si restauraci.
Jak vás napadl název restaurace
U Rybaříka?
No, o názvu jsem dlouho přemýšlel a nakonec jsem spojil dvě
slova. Rybář a Kovářík a vzniklo
z toho Rybařík.
Mohl byste nám popsat vaši
restauraci? Kterou rybu mají lidé
nejraději?
No nevím, jestli to je restaurace.
Já bych řekl, že spíš něco mezi
restaurací a závodní jídelnou. Máme
tu třicet jedna míst k sezení, asi
sedmdesát receptů, které střídáme
a k tomu se samozřejmě snažíme

vymýšlet stále nové a nové recepty.
Asi nejoblíbenější rybou je losos a po
něm hned kapr.
Co byste doporučil za jídlo?
To se ptá každý. Já tvrdím že by
měl zkusit postupně všechno.
Víme, že provozujete i donáškovou
službu. Hodláte ji rozšířit?
Zatím o ni moc velký zájem není,
ale pokud by se to rozjelo, tak bych
samozřejmě uvažoval o rozšíření
a pokrytí celé Plzně.
Zjistili jsme, že pan Štěpnička je
kmotrem vaší restaurace. Dal vám
nějaké rady do začátku?
Přijel se sem podívat, poradil mi,
ale tou dobou už jsem to měl vlastně
hotové. Přesto jsem si jeho rad vážil.
On je vlastně takovým duchem této
restaurace.
Vaše restaurace se v Plzni stala
docela známou. Jak se snažíte
nalákat zákazníky?

Tiskneme letáky, zavedli jsme
polední menu a docela nedávno jsme
začali dělat specialitu dne. K tomu
mám v Plzni také jeden billboard.
O Vánocích jste prodával také živé
ryby. Jaký byl o ně zájem?
Zájem byl asi jako všude před
Vánocemi. Bohužel jsem si zlomil
ruku, takže nedopadlo všechno úplně
tak, jak jsem chtěl. I přes to jsem byl
spokojený. Podařilo se nám prodat
dost kapra, z něhož značnou část
tvořily ﬁlety a k tomu jsme prodali
120 litrů rybí polévky.
Jaký je váš názor na kampaň Ryba
domácí a myslíte si, že je šance
zvýšit spotřebu tuzemských ryb?
Podle mě se moc nepovedla. Lidé
si nebudou kupovat živou rybu, jelikož
ji devět z deseti neumí pořádně zabít.
Také je s tím doma dost práce. To už
je lepší si koupit nějakou ﬁletovanou
mořskou rybu. Jednou z mála šancí,
jak zvýšit spotřebu ryb, je otevření
většího počtu podobných restaurací.
Vždyť jedna taková provozovna stojí
přibližně 1 500 000 Kč. Deset nebo
dvacet takovýchto restaurací by přišlo
mnohem levněji a účinnost by byla
větší.
Myslíte si, že je šance, aby si absolventi naší školy otevřeli podobné
podniky?
Určitě ano. Vždyť jich po republice
moc není a tato mezera na trhu by se
měla zaplnit.
Jak vzpomínáte na studium ve
Vodňanech, máte nějakou veselou
příhodu?
Samozřejmě v nejlepším. Škoda,
že už se to nebude opakovat. No
těch veselých bylo hodně a nevím,
jakou bych uvedl. Oproti tomu nejhorší okamžik byl, když jsme se po
maturitě loučili.
Otázky kladli
Jakub Kavka a Luděk Mráz
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EXKURZE DO PRAHY

či falešná. Velký zájem vzbuzovala
také jedna tuna zlata vystavená
ve vitríně. Těm opravdu pozorným
neunikla ani pamětní stříbrná mince
věnovaná k 400 letům výročí úmrtí
Jakuba Krčína. Asi největším
lákadlem byla možnost potěžkat
si nejprve cihlu dřevěnou, poté
železnou a nakonec zlatou, která
vážila úctyhodných 12,5 kg. Návštěvu v bance hodnotím jako velmi
zajímavou a zábavnou.
Tato ekonomická exkurze byla
pro celý třetí ročník vítaným zpestřením a myslím si, že mnoha lidem,
včetně mě, pomohla propojit teoretické vědomosti s praxí. Tímto bych
chtěl jménem třídy poděkovat paní
Ing. Macarové a panu Beranovi, že
nám připravili zajímavý program.
Luděk Mráz

V úterý dne 23. 2. 2010 se naše
třída spolu s několika studenty
z VOŠ zúčastnila exkurze do Prahy.
Na místo jsme dorazili krátce po
desáté hodině. Studenty VOŠ jsme
vysadili u Masarykova nádraží, kde
jsme měli domluvené místo srazu
při zpáteční cestě. My ostatní jsme
navštívili policejní muzeum. Byla
zde zajímavá expozice věnovaná
policejním složkám od doby První
republiky. Mohli jsme vidět četnické
uniformy a zákulisí četnické práce.
Muzeum ale také ukazuje nejnovější
kriminální případy a moderní policejní techniku. Myslím si, že spolužáci byli překvapeni, co všechno
mohli v muzeu vidět a každého tam
něco oslovilo.
Po ukončení prohlídky jsme
dostali tolik očekávaný rozchod.
Opětovný sraz byl ve dvě hodiny
před budovou ČNB, která je v samém
srdci Prahy. Rozchod byl krátký, tak
se všichni rychle rozprchli a každý
si našel, co chtěl. Ve dvě hodiny
jsme se už tísnili na chodníku před
honosnou budovou ČNB a vtipkovali
na účet bezpečnostního rámu ve
vstupní hale banky.
V bance nám nejprve pustili
krátký film o vývoji ČNB v ČR
a bankovnictví vůbec a poté už byla
na programu samotná prohlídka
malého muzea, které je v ČNB
právě pro tyto účely. Mohli jsme zde
obdivovat celou sadu mincí různého
stáří a hodnoty, nebo si ověřit, je-li
naše bankovka z peněženky pravá

Anglický rozhovor
Od září se s ní můžete setkat na hodinách AJ. Co jí na učení baví a co dělá ve
svém volném čase prozradila v anglickém rozhovoru Andrea Růžičková.
1) How do you like your new job?
I like it very much. Because I enjoy the staff and teaching challenges.
2) Are you interested in ﬁsheries?
No, because I’m not patient enought.
3) What surprised you here in school?
I was very happy to see a lot modern aquipment and students willing to learn
English.
4) What do you do in your freetime?
In my freetime I watch ﬁlms and read books and in summer I like cycling and
walking my dog.
5) Do you like eating ﬁsh?
Yes, very much. I like carp and salmon and trout.
6) Why did you become a teacher?
I like English and doing new things and I think teaching is the only job which
has both.
–K. K.–
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FOR FISHING 2010
Ve dnech 28. – 31. ledna 2010
jsme se účastnili výstavy For
Fishing, která se konala na výstavišti v Praze – Letňanech. Náš
stánek měl obvyklou podobu.
Tvořily jej panely s informacemi
o naší škole a různé dekorace
– vězenec, sítě, vodní rostliny
apod. K dostání byly propagační
materiály, rybí kuchařky, plakáty
ryb, bylo možné si objednat
odborné učebnice.
Významnou roli jsme sehráli
v doprovodném programu výstavy.
Třikrát denně předváděl v určeném
čase Petr Pecher ze 4. ročníku ﬁletování kapra s komentářem pana
Ing. Chromého. Návštěvníci se tak
měli možnost dozvědět, že i kapra
lze upravit tak, že je téměř bez kostí.
Ukázky rybolovné techniky pak
předváděla Jindřiška Matějková.
Že byl o naše prezentace zájem
je patrné z obrázků.
Celá výstava nás překvapila
svou návštěvností. Dá se říci, že
v Praze úspěšně vzniká konkurence již zaběhlé výstavy
Rybaření v Brně, která se shodou
okolností koná v posledních březnových dnech, kde se rovněž
pravidelně účastníme. Za dobrou
propagaci školy a reklamu sladkovodních ryb patří dík. –K. K.–

Tak už ho chytili
Koho? No přece největšího kapra. K úlovku došlo v západní
Francii na jezeře Lac de Curton. Není bez zajímavosti, že se
toto nevelké jezero nachází jižně od města Bordeaux, tedy jen
kousek od míst, kudy projíždíme při výměnných exkurzích
žáků 4. ročníku.
Šťastným lovcem byl Brit Martin Locke. K záběru došlo
v brzkých ranních hodinách za mrazivého počasí. Lovec
použil pronajatou loďku, se kterou se přiblížil k zaseknuté
rybě. Vlastně se nejdříve domníval, že zasekl ponořený
strom. K vlastnímu zdolávání došlo asi 170m od břehu.
Uloveného kapra zvážil a zjistil hmotnost přes 43 kg, čímž
o více než 1 kg překonal dosavadní největší úlovek kapra.
Rybu poté pustil zpět do jezera. Škoda jen, že nezměřil délku
ulovené ryby. Zpráva též neuvádí dobu zdolávání, nástrahu,
sílu vlasce a jiné podrobnosti.
zpráva převzata z www.seznam.cz
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