záﬁí 2010
II. roãník ãíslo 7
Tak nám zaãal nov˘ ‰kolní rok. Chtûl bych pﬁi jeho zahájení pﬁivítat
v‰echny Ïáky a studenty obou na‰ich ‰kol, zejména pak prvních
roãníkÛ stﬁední i vy‰‰í ‰koly, a popﬁát jim, aby studium a pobyt ve
VodÀanech splnily jejich oãekávání.
Pﬁem˘‰lím, ãím bude tento ‰kolní rok jin˘ neÏ ty ostatní. Pﬁedev‰ím
na‰i zákonodárci se koneãnû rozhodli, Ïe bude státní maturita. Znamená
to, Ïe jiÏ souãasn˘ 4. roãník bude maturovat podle zcela nov˘ch pravidel.
V mûsíci ﬁíjnu probûhne tzv. generálka státních maturit a na jaﬁe pﬁí‰tího
roku pak jiÏ státní a profilová ãást maturit. Vûﬁím, Ïe se studenti dobﬁe
pﬁipraví a prokáÏí, Ïe kdyÏ je to zapotﬁebí, umí zabrat.
Pro nás pedagogy, ale i Ïáky, pﬁedstavoval závûr uplynulého ‰kolního
roku období zv˘‰ené pracovní zátûÏe spojené s oslavami 90. v˘roãí ‰koly.
Pﬁi zpûtném ohlédnutí je tﬁeba v‰em podûkovat, protoÏe oslavy a akce
s nimi spojené byly hodnoceny velmi kladnû a zcela jistû pﬁispûly ke
zv˘‰ení prestiÏe ‰koly. V leto‰ním ‰kolním roce bude hlavním úkolem
dobﬁe pﬁipravit a na veﬁejnosti prezentovat nové studijní zamûﬁení na vodní
stavby v rybáﬁství. Podrobnûji bude toto zamûﬁení pﬁedstaveno v pﬁí‰tím
ãísle tohoto ãasopisu.
Pﬁeji nejen studentÛm, ale také v‰em pedagogick˘m a provozním
pracovníkÛm úspû‰n˘ nov˘ ‰kolní rok.
Karel Dubsk˘
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VodÀansk˘ rodák, roãník 1974.
Rybáﬁskou ‰kolu absolvoval v letech 1988–1992. Je Ïenat˘, má
tﬁi dûti, Alici (5), Danielu (9) a
Míru (11). Po absolvování Stﬁední rybáﬁské ‰koly ve VodÀanech
nastoupil na ·kolní rybáﬁství
Protivín jako dûlník a rok pracoval na ba‰tû Bavorovské Hory
u pana Tesaﬁe. Po jednoleté vojenské sluÏbû pracoval jako ﬁidiã
nákladního automobilu na stﬁedisku Netolice aÏ do souãasnosti.

pan

MIROSLAV PRÒCHA

Co Vás vedlo ke zmûnû
zamûstnání?

Chtûl bych tedy, aby pokusnictví
bylo i nadále chloubou ‰koly.

Na pozicích technicko hospodáﬁsk˘ch pracovníkÛ nebylo volné
místo, vût‰inou byli v‰ude mladí
ba‰t˘ﬁi. A tak, kdyÏ jsem se dozvûdûl, Ïe pan Klime‰ konãí, projevil
jsem o místo správce zájem. Bylo
to na podzim minulého roku.
Pokud se t˘ká vlastního chovu ryb,
tak mû vÏdy nejvíce zajímal chov
ran˘ch stádií a plÛdku ryb. Hodí se
mi také zku‰enosti z chovu akvarijních ryb, kter˘ mû vÏdy bavil. Na
druhou stranu jsem zatím nepﬁi‰el
pﬁíli‰ do styku rybami okrasn˘mi.

Jaké jsou Va‰e první dojmy
z v˘konu funkce správce
‰kolního pokusnictví?

Jaké jsou Va‰e vzpomínky
na dobu strávenou na ‰kolním
rybáﬁství?
Vzpomínám, jak mû do pracovního
pomûru pﬁijímal ve funkci ﬁeditele
je‰tû pan Ing. Chrom˘. Postupnû
jsem vystﬁídal tﬁi auta - Pragu V3S,
·kodu 706 a pﬁed pÛl rokem jsem
dostal nové vozidlo Man. Práce
zahrnovala kromû jeÏdûní také
údrÏbu vozidel a dostal jsem se
ãasto také k vlastní rybáﬁské praxi.

Jaké máte se ‰kolním
pokusnictvím plány?
Rád bych navázal na úspû‰nou
práci mého pﬁedchÛdce. Na v˘robním zamûﬁení nechci nic mûnit.
StûÏejní bude rychlená ‰tiãka
a candát, dále plÛdek reofilních
ryb, násady do revírÛ a okrasné
ryby. Vzpomínám, jaké to tu bylo,
kdyÏ jsem je‰tû studoval ‰kolu. Na
pokusnictví v té dobû je‰tû nebyl
správce a bylo dost zanedbané.

Je to úplnû nûco jiného neÏ chov
kapra v provozních podmínkách.
V‰e musí provázet vût‰í peãlivost,
musí se dodrÏovat zoohygienické zásady chovu ryb, dÛleÏitá je
správná manipulace s vodou, rozkrmování plÛdku atd. S nûkter˘mi
druhy jsem se setkal poprvé (jesen,
ostroretka, parma). S prací jsem
zatím spokojen, stejnû tak se mi
zamlouvá bydlení v novém bytû
správce. Pokud jde o praxe, jsem
zatím také spokojen˘, ale mûl jsem
tu teprve první skupinu ÏákÛ, tak
vûﬁím, Ïe moje kladné hodnocení
bude platit i s odstupem ãasu, aÏ
se jich tu vystﬁídá víc.
KD

Poznámka
Vzhledem k tomu, Ïe pan Klime‰
je‰tû tak úplnû neskonãil, jeho
hodnocení témûﬁ dvaceti let ve
funkci správce pokusnictví bude
v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel Rybovin.

Tak uÏ nám to zaãalo.
První zvonek, první hodina, první uãení.
Tady máme pro Vás pár postﬁehÛ:

Mé první dojmy?
Popis m˘ch dojmÛ bude jednoduch˘. Zaãátek se mi zdál nekoneãn˘. Bála jsem se
„intru“ a v‰ech lidí. Ustra‰en˘ obliãejíãek, kter˘ jenom nevûﬁícnû koukal do v‰ech
koutÛ ‰koly.
Druh˘ den zaãala ‰kola a já témûﬁ nevûdûla, kam jdu. Bála jsem se pﬁedstavy:
,,Budou mû lidi kolem mne vÛbec brát?“ Po ‰kole se mi mé dojmy neuvûﬁitelnû
zmûnily. Kluci mû vzali do své party. Byla jsem jako jejich patronka. MoÏná, Ïe byli
i rádi, Ïe jsem mezi nû pﬁi‰la. Kdo ví? Poznala jsem spoustu lidí, kteﬁí za nûco stojí.
Jsem ráda, Ïe na této ‰kole jsem.
Adéle ·mídlová

JiÏ první dojmy byly pozitivní. ·kola je hezká, zázemí je nádherné. Co se t˘ãe
vybavení, je také na velmi slu‰né úrovni. SpoluÏáci v na‰í tﬁídû se zdají b˘t velmi
pﬁátel‰tí, takÏe vûﬁím, Ïe v nejbliÏ‰í dobû budeme spolu dobﬁe vycházet a bude z nás
v budoucnu velmi dobr˘ tﬁídní kolektiv. MnoÏství uãiva na SR· je opravdu plno.
Proto, místo válení venku nebo u poãítaãe, se budu muset uãení vûnovat témûﬁ
kaÏdodennû. Velmi se ale tû‰ím na praxe, a to hlavnû na v˘lovy. Doufám, Ïe mû tato
ãinnost chytne a bude mû bavit po cel˘ Ïivot.
Luká‰ Vojík

KdyÏ jsem jel poprvé do ‰koly, byl jsem pln˘ oãekávání. Jací budou moji
spoluÏáci? Jak bude vypadat „intr“? Jak˘ bude mÛj spolubydlící? KdyÏ
jsem se seznámil se spoluÏáky, zjistil jsem, Ïe jsou vesmûs fajn a kaÏd˘ se
choval velmi pﬁátelsky. Uãitelé se k nám chovali velmi mile a ochotnû. Byl
jsem ze ‰koly velmi pﬁíjemnû pﬁekvapen˘. Jsem rád, Ïe jsem se rozhodl jít
právû sem. Velmi se mi ‰kola líbí.
Tomá‰ Hájek

Ing. Josef Nováãek
B˘val˘ uãitel SR· VodÀany, kter˘
pochází z Ledenic u âesk˘ch Budûjovic. V souãasné dobû znám˘
preparátor ryb.

Co jste studoval za ‰kolu?
Já jsem studoval Stﬁední zemûdûlsko-technickou ‰kolu v Táboﬁe
a potom Vysokou zemûdûlskou
‰kolu v Brnû.
Jak vzpomínáte na své pÛsobení na SR· VodÀany?
Bylo v˘teãné. To bylo splnûní m˘ch
snÛ uãit nové adepty rybáﬁského
ﬁemesla.
Co jste na ‰kole vyuãoval?
Vyuãoval jsem rybáﬁství ve voln˘ch
vodách, coÏ bylo m˘m koníãkem.
Pak jsem uãil vodní hospodáﬁství,
vlastnû dﬁíve vodní stavby. Pak jsem
uãil tûlocvik a pozdûji i biologii.
Jak jste se dostal k preparování
ryb?
Mûl jsem spoustu volného ãasu.
Bydlel jsem na internátu, byl jsem
sám a kluci tam uÏ nûco takového
provozovali, takÏe jsem s nimi chodil na ryby.
Trofejí mi bylo líto, protoÏe kdyÏ tu
rybu sníte, tak pak na ni uÏ není
skoro Ïádná vzpomínka.
Jakou nejzajímavûj‰í rybu jste
preparoval?
Tûch je moc. TûÏko ﬁíct, která je
nejzajímavûj‰í. Ze sladkovodních
to byl tﬁeba takov˘ sumec. Nebo
jsem preparoval ‰tiku, která má 144
centimetrÛ a je nejvût‰í vypreparo

vanou ‰tikou u nás. Z dal‰ích ryb
napﬁíklad vyza a z moﬁsk˘ch tﬁeba
Ïralok, kter˘ mûl 168 centimetrÛ.
Dále bych jmenoval krokod˘lí rybu.
Nebo rybu jménem moﬁsk˘ ìas.
Jakou nejvût‰í rybu jste preparoval?
Pokud jde o délku, tak to byl urãitû
meãoun. Tûch jsem dûlal nûkolik.
Ten nejvût‰í mûl asi 240 centimetrÛ.
I s meãem pochopitelnû. Ze sladkovodních urãitû sumec. Dneska
se hodnû vozí sumci tﬁeba z Ebra
ze ·panûlska a ãasto jenom hlavy.
A to jen nûkdy, protoÏe se tam,
myslím, aplikuje metoda chyÈ a pusÈ.
To pak jedinû, Ïe je chycen˘ tak, Ïe
to nepﬁeÏije, tak mi ho pﬁivezou. To
jsou potom sumci pﬁes dva metry.
Kterou rybu rád preparujete?
Ideální je okoun. Je to ryba, která je
pomûrnû lehce zvladatelná na preparaci a k tomu i hezká na pohled.
Nebo bolen, to je taky krásná ryba,
ale musí se to umût udûlat.
Jak dlouho jiÏ preparujete a baví
vás to je‰tû?
Je to asi 40 let a zábava se pomalu stala nutností a nûkdy toho mám

uÏ taky ,,pln˘ brejle“, jak se ﬁíká.
ProtoÏe kdyÏ pﬁijde vûk, tak uÏ na
to taky není tolik ãasu.
Preparujete jenom ryby nebo
i jiné Ïivoãichy?
Preparuji hlavnû ryby, sem tam do
toho pﬁijde nûjak˘ plaz a raci. Krabi
se dûlají také pomûrnû ãasto.
Jak vnímáte zmûny na na‰í
‰kole, zajímají vás?
Pokud hovoﬁím s kantory, tak jistû
ano, a pokud se tam taky podívám,
tak do‰lo k podstatn˘m zmûnám. Musím ﬁíct, Ïe ty zmûny probíhají stále.
V ãervnu jste mûl vystavené své
preparáty zde ve VodÀanech.
Jak hodnotíte v˘stavu?
Já myslím, Ïe to byla v˘stava celkem úspû‰ná. I zahájení a prÛbûh
byl velice kladnû hodnocen. Ale je
nutno taky ﬁíct, Ïe je to správné.
Pﬁece se ve VodÀanech o slavnostech nemÛÏe vystavovat jelení
paroÏí, to by bylo asi trochu
nevkusné, ne?? To mÛÏou udûlat
v Písku, kde mají lesnickou ‰kolu.

KALEIDOSKOP
Co nového ve škole …

Nové pomÛcky pro v˘uku
Novû zrekonstruovaná laboratoﬁ hydrobiologie
získala z nového grantu vítan˘ pﬁírÛstek. Jedná
se o zaﬁízení oznaãované jako „ãteãka mikrofi‰í“.
Toto zaﬁízení umoÏÀuje znázorÀovat rÛzné
objekty na projekãní plo‰e, vãetnû prosvûcování
a znázorÀování rybích ‰upin.
Anal˘za rybích ‰upin je docela vûda. Na
základû pﬁírÛstkov˘ch prouÏkÛ (skleritÛ) a roãních
anulÛ lze urãovat stáﬁí ryb. Mûﬁením polomûrÛ
‰upin v jednotliv˘ch letech lze v‰ak také za
pomoci urãitého korekãního koeficientu pomûrnû pﬁesnû rekonstruovat rÛst jedince po celou
dobu jeho Ïivota. Toto v‰e budeme nyní schopni provádûti v na‰í ‰kole. Zaﬁízení v‰ak není
v‰emocné. UmoÏÀuje analyzovat stﬁednû velké
‰upiny (kapra, okouna, plotice, ‰tiky atd). Velmi
drobné ‰upiny, napﬁíklad mníka nebo pstruha,
musí b˘t zkoumány pod mikroskopem.
Karel Dubsk˘

Psalo se o nás

„...KaÏd˘ rok opou‰tí rybáﬁskou
‰kolu nejvíce 20 ÏákÛ - více jich není
pﬁijato. NeÏ tito studenti dostanou do ruky vysvûdãení
na odchodnou, trvá to dva roky, které jsou vûnovány jak theoretickému,
tak praktickému ‰kolení. V theorii je to hlavnû botanika, fysika a vodní
hospodáﬁství, které vyplÀuje rozvrh. Praxi je vûnováno 10 hodin t˘dnû.
·kola má pro tyto úãely své vlastní rybníky, jichÏ je asi 25 a mimo to
je‰tû 9 km ﬁeky Blanice. Zaﬁízení pro praktick˘ v˘cvik nepostrádá ani
modernû vybavenou umûlou líheÀ, zvlá‰tû ‰tik, kde se dociluje aÏ
100% v˘sledkÛ. Ze sta rybích jiker jest 90 oplozeno, kdeÏto v pﬁírodû
ze 100 pouze 10...“
„...AÏ do roku 1945 absolvovalo ‰kolu 383 absolventÛ. Z nich bylo
pﬁes 40 pﬁíslu‰níkÛ zahraniãních národností. Byli to hlavnû Jihoslované,
Litevci, Rumuni, Poláci a Rusové. Na‰i Ïáci se rekrutují pﬁedev‰ím
z jihoãesk˘ch a západomoravsk˘ch okresÛ, krajÛ to rybniãnat˘ch
a pocházejí hlavnû z ﬁad rybáﬁsk˘ch zamûstnancÛ, u nichÏ se záliba
k tomuto zamûstnání udrÏuje a dûdí...“
Lidová Demokracie 15. 9. 1946

Americk˘ rybáﬁ místo sumce chytil rybu s lidsk˘mi zuby.
Pokousala ho.
Rybáﬁe na jezeﬁe Wylie v JiÏní Karolínû pﬁekvapila zvlá‰tní ryba, která ho pﬁi
v˘lovu kousla. Pﬁi ohledání zjistil, Ïe má zuby podivuhodnû se podobající lidsk˘m.
Rybáﬁ Frank Yarborough rybaﬁil na jezeﬁe jako obvykle. KdyÏ mu zabrala ryba,
myslel pÛvodnû, Ïe z vody tahá sumce. KdyÏ ho ale chtûl vytáhnout na bﬁeh, ryba
ho kousla. Pﬁi té pﬁíleÏitosti si v‰iml, Ïe má tlamu plnou zubÛ podobn˘ch lidsk˘m.
Podivnou rybu nechal prozkoumat biologem Robertem Stroutem specializujícím se
na sladkovodní ryby a Ministerstvem pﬁírodních zdrojÛ v JiÏní Karolínû.
„Podle mého názoru jde o rybu pacu Colossama macropomum, která je pﬁíbuzná
piraním. Tyto ryby Ïijí bûÏnû v JiÏní Americe v povodí Amazonky,“ tvrdí Strout.
V jezeﬁe Wylie v‰ak tato ryba nemá co dûlat. Podle nûkter˘ch odborníkÛ je moÏné,
Ïe si ji nûkdo koupil jako exotickou rybku do akvária a kdyÏ povyrostla, pﬁenesl ji
do jezera.
zdroj: hobby.idnes.cz.

Policajt sklerotick˘
UÏ se vám nûkdy stalo, Ïe jste jeli na ryby a zapomnûli policajta?
¤e‰ení: Staãí ulomit kousek vûtviãky a naﬁíznout jej na jednom konci a pak pﬁichytit na vlasec.
Vylep‰ení pro tmu: Staãí do "véãka" vûtviãky páskou pﬁichytit chemické svût˘lko ...

Policajt svítící
Potﬁebné vûci k pﬁípravû: policajt, foreskující kuliãka, kle‰tû
Postup: Z policajta pomocí kle‰tí sejmûte malou, dolní kuliãku. Poté tam nasaìe
pﬁipravenou fosforeskující kuliãku a zamáãknûte kle‰tûmi.
V praxi: Ve tmû staãí policajta nasvítit obyãejnou baterkou. Pût minut nasvícení
znamená asi 45 minut chytání.

Policajt z kindervejce
Potﬁebné vûci k pﬁípravû: kindervejce, siln˘ vázací drát, korálek, pruÏinku
z propisky, ‰típaãky a ‰ídlo (pro vytvoﬁení dírek v kindervejci).
Postup: Obal zrecyklujte, ãokoládu dejte holce, hraãku mlad‰ímu bráchovi. Na
zuÏitkování zbytku kouknûte na foto.
Vylep‰ení: Do hotového policajta je moÏné vkládat korálky nebo olÛvka pro
pﬁípadné vy‰ponování.
zdroj: www.chytej.cz
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