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PÛvodnû jsem zvaÏoval, Ïe se zamyslím nad prÛbûhem státní maturity
v na‰í ‰kole. V dobû, kdy jsem psal tyto fiádky, v‰ak je‰tû nebyly známy
v‰echny v˘sledky.

Psalo se o nás

Pouze lze konstatovat, Ïe po stránce organizaãní v‰e probûhlo bez
problémÛ, i kdyÏ nové pojetí klade daleko vût‰í poÏadavky nejen na
studenty, ale i na pedagogy.
Zmíním se proto o jiné vûci. Je to spí‰e drobnost, ale potû‰í.
V posledních dnech jsem provádûl ve ‰kole nûkolik skupin náv‰tûvníkÛ.
Sraz mûli absolventi (po 45 letech), byli zde studenti ze Slovenské
rybáfiské ‰koly v Ivanke, byli u nás ·védi z partnerské ‰koly v Osby.
V‰ichni byli velmi pfiekvapeni úrovní vybavení, aÈ uÏ se jedná o laboratofie, projekãní techniku ãi ‰kolní pokusnictví. Ale asi nejvíce chvály nyní
sklízí akvaristika, odkud nelze náv‰tûvy „utrhnout“. To, co nám pfiipadá
moÏná samozfiejmé, jinde tfieba nemají, a to se t˘ká i oblastí na západ
od nás. Vím, Ïe to stojí hodnû práce, protoÏe jsem se akvaristice dost
dlouho vûnoval. Za to patfií v‰em, ktefií se na tom podílejí, dík s pfiáním,
aby nám to vydrÏelo i do budoucna.
V‰em kolegÛm, zamûstnancÛm ‰koly a studentÛm pfieji pfiíjemné
prázdniny.
Karel Dubsk˘
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Jsme fakultní škola
Dne 24. března 2011 převzali
zástupci naší školy ocenění a právo
používat označení Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Toto ocenění jsme již měli a bylo nám
poskytnuto na dobu dalších pěti let.
Co to pro nás znamená? Především bylo ve slavnostním projevu
děkana fakulty Prof. Gaše zmíněno, že
pro toto ocenění jsou z celé ČR vybírány prestižní, či elitní školy. Například
z Jihočeského kraje jsou v tomto
výběru pouze čtyři školy. Ocenění je
také uděleno jako doklad o spolupráci
naší školy s Přírodovědeckou fakultou
v uplynulém období, která se odehrála
například při přípravě odborné konference či tvorbě nově akreditovaného
studijního programu naší VOŠ.
Karel Dubský

„VodÀanská rybáfiská ‰kola tohoto typu je
jediná nejen u nás, ale i na svûtû. Podobnou
rybáfiskou ‰kolu mají pouze v NDR ve
Storkowe-Hubertushöhe u Berlína, která vychovává odborníky pro chov ryb v jezerech.
Obû ‰koly navázaly tûsné druÏební styky.
Pofiádány jsou prázdninové bezdevizové
tfiít˘denní v˘mûnné praxe, kdy na‰i Ïáci
mají moÏnost poznat odchyt ryb v severonûmeck˘ch jezerech a jejich zpracování,
a nûmeãtí studenti zase chov ryb v jihoãesk˘ch rybnících.“
·kolství a vûda, ãervenec 1980

„Stfiední rybáfiská ‰kola VodÀany jiÏ tfii roky spolupracuje s rybáfisk˘m uãili‰tûm v maìarské Tatû. KaÏdoroãnû
probíhá v˘mûnná praxe studentÛ. VodÀan‰tí byli v Maìarsku v ãervnu, kdy nav‰tívili vybrané rybáfiské podniky
s moderní technikou. Jednalo se pfiedev‰ím o objekty chovu ryb v fiízeném prostfiedí, pfiedev‰ím takové, které u nás
nejsou moc roz‰ífiené. Maìarská strana projevila zájem, aby se jejich uãni mohli seznámit s mechanizací a technikou
v˘lovu rybníkÛ. Proto v této dobû je ve VodÀanech pût maìarsk˘ch uãÀÛ s jedním uãitelem. Jednak absolvují v˘lovy na
rybnících ·kolního rybáfiství Protivín a také se zúãastní v˘lovu nejvût‰ího rybníka v republice RoÏmberku.“
Strakonicko, 21. fiíjna 1993
Poznámka:
Spolupráce s v˘‰e uveden˘mi ‰kolami byla postupnû ukonãena. DÛvodem byl zánik nûmecké partnerské ‰koly
po sjednocení Nûmecka a útlum uãebního oboru v maìarské Tatû. Proto také na‰e ‰kola postupnû rozvinula nové
partnerské vztahy s jin˘mi ‰kolami v zahraniãí, a to v polském Sierakowu, ‰védském Osby a francouzském Ahunu.
Tata je nevelké mûsto asi 20 km od slovensk˘ch
hranic. Centrum mûsta je obklopeno vodní nádrÏí
s historick˘m hradem. ▼

▲ ·kola v nûmeckém Hubertushöhe sídlila v malebném zámeãku. Ten byl vrácen pÛvodním majitelÛm a v souãasné dobû je provozován jako hotel.

V akvaristice máme vzácný přírůstek…
Je to asi dvouletý hadohlavec červený, v anglicky mluvících
zemích známý pod jménem „SNAKEHEAD“. Získali jsme ho od
brněnského chovatele akvarijních ryb a dobrodruha Zdeňka
Gottvalda a doufáme, že se mu u nás bude dařit! Do ČR se tento
jedinec dostal jako zoufalý dar ze Slovenska, kde byl prodán
nicnetušícímu akvaristovi pod nálepkou mírumilovné akvarijní
rybičky. Po dvou dnech akvarista zjistil, s kým má tu čest, protože
mu v akváriu nezůstala kromě dvou hadohlavců ani jedna rybička.
Tak putovali pryč na Moravu, kde se jich ujal Z. Gottvald, který
se chovu velkých akvarijních ryb věnuje a funguje i jako náš
odborný poradce. Jeden z těchto hadohlavců se nyní nachází
v brněnské ZOO a druhý u nás ve škole.
Hadohlavec červený (Channa micropeltes) je dravá sladkovodní
paprskoploutvá ryba z čeledi hadohlavcovití (Channidae). Pochází
z jihovýchodní Asie. Jedná se o největšího hadohlavce, dorůstá
přes 1 metr délky a přes 20 kilogramů hmotnosti. České druhové
jméno poukazuje na zbarvení mladých jedinců, kteří jsou červení
až oranžoví s dvěma černými pruhy. Postupně toto zbarvení ztrácí
a vyvíjí se modravé černobílé mramorování, tak jak to můžeme
pozorovat na našem hadohlavci v teplovodní akvaristice. Je to ryba
pečující o své potomstvo a při pocitu ohrožení mladých hadohlavců
neváhá zaútočit i na člověka. Stisk jejich čelistí je velmi silný a v Asii
připraví hadohlavci o život každoročně několik lidí. Většinou se jedná
o potápěče, kteří je loví harpunami.
Tato ryba stojí v důsledku své dravosti na vrcholu potravního
řetězce. Živí se prakticky vším, co jí přijde do cesty, především
vodním hmyzem, pulci, malými i většími rybami, korýši, žábami
a dokonce i mladými ptáky. V zajetí se krmí živou i mraženou
potravou, podobně jako jiné dravé ryby.
Hadohlavec je schopen, tak jako úhoř, překonávat kratší vzdálenosti po souši, díky schopnosti dýchat atmosférický vzduch. Toto
přizpůsobení v podobě nadžaberního dýchacího orgánu mu umožňuje přežít i ve stojaté vodě s nízkou hladinou rozpuštěného kyslíku.
V jihovýchodní Asii se místy chovají v rybnících a slouží jako
ceněná ryba pro sportovní rybolov. Stejně tak jsou hadohlavci
ceněni i kvůli chutnému masu a jsou běžně k dostání na asijských
tržnicích. Hadohlavci jsou pro svou nenáročnost a rychlý růst vhodní
taktéž pro chov v akvakulturách a je možné je využít jako účinný
nástroj ke kontrole přemnožených tilapií.
Pokusy o aklimatizaci na českém území
Na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století byli
v tehdejším Československu experimentálně vysazováni jedinci příbuzného druhu hadohlavce skvrnitého. Na jaře 1957 byli první tři jedinci vysazeni v rybníčku na potoce Vůznice poblíž obce Nižbor na Křivoklátsku. Rybník byl však během povodně vyplaven a hadohlavci
zmizeli. Druhá skupina ryb, tentokráte 51 kusů, byla v letech 19601961 postupně vysazena do tří pokusných tůní v zátopovém území
Labe poblíž Čelákovic. Během neobvykle kruté zimy v roce 1963 však
došlo k úhynu všech ryb (včetně domácích druhů) ve dvou nádržích.
Příčinou úhynu byl kromě třicetistupňových mrazů a několikaměsíční
ledové pokrývky i rozklad vegetace a s ním související produkce sirovodíku a nedostatek kyslíku. Ve třetí nádrži hadohlavci přežili. Při
ukončování pokusu se hadohlavci pokoušeli skrýt zahrabáním do
dna nádrže. Pokus byl ukončen se závěrem, že hadohlavec skvrnitý
může být v Československu aklimatizován, pokud bude mít zajištěn
dostatek potravy. V současnosti je hadohlavec skvrnitý v Česku považován za potenciální hrozbu. Nebezpečí představuje jako predátor
původních druhů ryb a bezobratlých i jako potravní konkurent
původních dravých druhů ryb. Další pokusy o introdukci do volných
vod na českém území se proto nedoporučují.
Jakub Štěpánek, Josef Svoboda

IX. mezinárodní soutûÏ rybáfisk˘ch ‰kol
Na‰e ‰kola se nejenom zúãastnila, ale i pofiádala v pofiadí jiÏ
IX. roãník soutûÏe rybáfisk˘ch ‰kol a uãili‰È.
Na pofiadateli je zajistit podmínky pro hladk˘ prÛbûh, coÏ
znamená pfiipravit v‰echny disciplíny vãetnû stanovi‰È a materiálního zabezpeãení, ale také ubytování, stravu a nûkteré aktivity
pro voln˘ ãas. Myslím si, Ïe jsme se toho zhostili se ctí. Pfiíjemné
je hlavnû zji‰tûní, Ïe zástupci ostatních ‰kol nemohli mít Ïádné
pfiipomínky a v‰e bylo je‰tû korunováno na‰ím vítûzstvím.
SoutûÏilo se celkem v sedmi disciplínách, jak vûdomostních,
tak dovednostních. KaÏdou ‰kolu reprezentovali tfii soutûÏící
a jeden náhradník. Musím pochválit na‰e druÏstvo, dali do toho
srdce a bylo to vidût po celou dobu soutûÏe.
MAC

... a takhle to dopadlo:

REPORTÁÎ Z HODINY âESKÉHO JAZYKA
Nacházíme se na pÛdû Stfiední rybáfiské ‰koly ve VodÀanech, je 15. kvûtna a podívali jsme se do bûÏné ‰kolní vyuãovací
hodiny studenta tfietího roãníku.
První hodina zaãala ãesk˘m jazykem a osazenstvo vykazovalo prvky ospalosti. Paní uãitelka Kotová zaãala rozdávat hbitû
a neúprosnû první úkoly. Setkala se pouze s mírn˘m znechucením, coÏ bych povaÏoval za úspûch. Od poãátku hodiny
tfiída rozradostnûná úkolem napsala vyjmenovaná slova. Paní uãitelka byla radostí bez sebe, kdyÏ uvidûla témûfi stoprocentní
úspû‰nost ÏákÛ v tomto úkolu. Pouze pár ÏákÛ odpovûdûlo ‰patnû, av‰ak myslím si, Ïe pouze z recese, ne z nevûdomosti.
Nová vûta, nové záÏitky. Urãit slovní druhy nebyl Ïádn˘ problém, Ïáci s pfiesností a suverenitou splnili úkoly a Ïadoní o dal‰í.
Av‰ak paní uãitelka nesouhlasí a nechává ÏákÛm chvíli na odpoãinek. Po vyãerpávajícím nasazení jistû zaslouÏen˘. Chvíle
ticha v oãekávání nov˘ch zadání, nervozita byla doslova hmatatelná. Koneãnû! Vûty jsou rozdány a úkoly upfiesnûny. Znovu
bravurní v˘sledek!
Kontrola domácích úkolÛ, ne u kaÏdého chtûná. Rozdaly se pochvaly, ale kupodivu i pokárání nechybûlo. Moc práce a málo
ãasu. Paní uãitelka Kotová sází úkoly a vûcná moudra jako karbaník esa z rukávu. Sepsání nov˘ch vûdomostí nesmí chybût,
a proto paní uãitelka diktuje útvary publicistického stylu. Îáci rozradostnûni novou spoustou informací doslova hltají kaÏdé
slovo. Hodina se ch˘lí ke konci. Na Ïácích je vidût vyãerpání z maximálního nasazení. Úkoly jsou splnûny, mÛÏe zazvonit.
Hodina konãí a Ïáci umdlévají ve sv˘ch Ïidlích, aby nabrali aspoÀ trochu tak potfiebné energie pro dal‰í stoprocentní v˘kony.
Atmosféra po celou hodinu byla popravdû neuvûfiitelná. Îáci se snaÏili a nezaháleli. Doufejme, Ïe i nadále bude tato tfiída,
obdafiená obûtavostí a úsilím, pfiíkladem ÏákÛm, jak na této ‰kole, tak i na ‰kolách ostatních.
Jakub Hynek

CHORVATSKO 2011
Se smí‰en˘mi pocity jsme 30. 5. 2011
odjíÏdûli spoleãnû s na‰imi spoluÏáky
a jednou spoluÏaãkou do Chorvatska na
ostrov Cres. Autobus, kter˘ nás vezl,
mûl jednu hodinu zpoÏdûní, coÏ nás
nijak neuklidÀovalo. Ale pfiijel! Byl uÏ
obsazen ostatními spolucestujícími,
ktefií zvûdavû pozorovali na‰i skupinku,
jak si ukládá zavazadla a usazuje se na
vyhrazená sedadla. Vyrazili jsme smûr
Chorvatsko. Cestou jsme mûli tfii zastávky na protaÏení tûla a na WC. Pfii této
pfiíleÏitosti jsme se pomalu zaãali seznamovat s ostatními úãastníky zájezdu.
KaÏd˘ byl pfiekvapen, Ïe mezi rybáfii je
i dívka, a rozhovory nebraly konce. JelikoÏ jsme jeli celou noc, kaÏd˘ pospával,
jak se dalo. Koneãnû se objevil pfiístav,
kde jsme ãekali na trajekt, kter˘ nás mûl
dopravit na ostrov. Trajekt pfiirazil ke
bfiehu. Napfied nastoupili cestující a pak
zaãala najíÏdût auta a ná‰ autobus. Plavba

trvala pfiibliÏnû 25 minut a pfii pfiiplutí
k pobfieÏí ostrova Cres jsme opût nastoupili do autobusu a pokraãovali do obce
Melin.
Tento autobus byl vypraven cestovní kanceláfií NYKAR, která je rodinn˘m
podnikem. Pod jejich hlaviãkou jsme
mûli i ubytování a stravování. Jejich
sedmnáctiletá praxe byla vidût hned na
zaãátku, kdy jsme byli bez problémÛ
ubytování. TotéÏ platilo i pro jídelníãek
a akce, které probíhaly v prÛbûhu pobytu.
Jako studenti jsme zde nebyli sami.
S námi dorazila skupina aerobiãek,
rodin s dûtmi a dvû ‰koly. Jedna âeská
lesnická akademie Trutnov a druhá
Stfiední odborné uãili‰tû lesnické Písky,
Kfiivoklát. Vedoucí se jmenoval pan Ing.
Mikulá‰ ¤íha, kter˘ se ukázal v prÛbûhu
pobytu jako dobr˘ organizátor. S sebou
pro nás pfiivezl i kapesné, které darovalo
Ministerstvo zemûdûlství âR. Pobytem
nás provázel zástupce z ministerstva
zemûdûlství pan Atila Koncz, kter˘

v prÛbûhu akce zaji‰Èoval v‰e potfiebné.
Byl dost mlad˘ a mezi námi se ztrácel.
V‰e bylo zaji‰tûno tak rychle, Ïe
jsme jiÏ v jedenáct hodin leÏeli na pláÏi.
Vytáhli jsme pruty, nafoukli ãlun a chytali jednu rybu za druhou. Mofie bylo
nádherné, místa a zákoutí ãistá, nikde
nebyly vidût pohozené PET láhve,
papírky od ãokolády ani jiné neãistoty.
V‰e kvetlo nebo bylo v rozkvûtu. Prostû
ráj na zemi.
V prÛbûhu pobytu jsme nav‰tívili
lodí Modrou jeskyni, byla uskuteãnûna
prohlídka mûsta Cres, byly nám zapÛjãeny kola a kajaky. Probûhl i fotbalov˘
zápas a nûktefií nav‰tívili i aerobní
hodinku na pláÏi.
Odjezd z ostrova Cres byl dne 7. 6.
v 19.00 hodin a pfiíjezd do âR 8. 6. 2011
v 7.30 hodin pfiímo pfied Stfiední rybáfiskou ‰kolu VodÀany. Tato zastávka byla
na‰e poslední a nûktefií se jen tûÏko
louãili s ostatními.
Martin K‰anda a Jan Friedrich

Rozhovor s absolventem,
aneb
když odchází správce
Pan Jan Klimeš pochází z Protivína,
kde bydlí i v současnosti. Nedávno
oslavil 63. narozeniny. Po roce stráveném v třeboňském učilišti absolvoval
v letech 1964-68 SRŠ a později ještě
pedagogický postgraduál. Po škole
nastoupil na středisko Milevsko státního rybářství Tábor, kde sloužil necelý
rok u pana Pejšy. Poté již pracoval na
Školním rybářství Protivín, nejprve jako
dělník, později 16 let jako vedoucí
střediska Protivín a nakonec 3 roky
jako vedoucí střediska mechanizace
a služeb. 1. 4. 1991 nastoupil na pozici
správce školního pokusnictví SRŠ
Vodňany. V této funkci působil 20 let
a v červnu předá žezlo svému nástupci.
Jak vzpomínáte na svá studentská
léta?
Na škole jsem studoval v době, kdy
ředitelem byl Ing. Egert. Samozřejmě,
že na léta strávená ve škole vzpomínám
rád. Z učitelů jsem měl nejraději
Ing. Mareše a pana Štědronského, kteří
nás naučili hodně z tajů rybařiny. Také
pan Podubský patřil mezi mé oblíbené
učitele. Zajímavé je, že ještě daleko
později, když jsem už vykonával funkci
správce pokusnictví, za mnou často
zašel pan Štědronský a pořád mi měl
co poradit.
Co Vás vedlo k tomu, že jste v roce
1991 změnil zaměstnání?
Na školním rybářství to vypadalo, že
bych možná dělal náměstka, ale nebylo
to nijak jisté. V tom přišla nabídka
ředitele Ing. Mertena na obsazení znovuobnovené pozice správce školního
pokusnictví. Přijal jsem ji už z toho
důvodu, že i dříve mě bavilo se zabývat
chovem vedlejších druhů ryb a různými
způsoby chovu raných stádií plůdku.
Po nějaké době strávené spíše v kanceláři to znamenalo návrat do terénu
k rybám.
Jak to vypadalo na pokusnictví
v době Vašeho příchodu?
Na pokusnictví asi 20 let nikdo nebydlel. Funkci správce vždy vykonával
někdo z učitelů. Individuální praxe žáků probíhala s minimálním dohledem
nad žáky. Z toho vyplývá, že prakticky
všechny objekty byly v dost zanedbaném stavu.

například letos u rychlené štičky.
Za úspěch považuji propracování
hormonální stimulace výtěru candáta
nebo modifikovaný postup při poloumělém výtěru okounka pstruhového.
Hodně jsem při tom spolupracoval
s Doc. Kouřilem, mým spolužákem ze
základní školy. Asi to má svůj původ
v dětství, když jsme se spolu v Protivíně
snažili o umělý výtěr okouna, samozřejmě neúspěšně. To nám bylo 12 let.

V průběhu Vašeho působení postupně
probíhala rekonstrukce a modernizace objektů. Mohl byste nejdůležitější
akce připomenout.
Bylo toho hodně. Nejdříve byla vyměněna střešní krytina na líhni a pěšárně.
Poté se obnovily fasády na líhni a baště.
Později byla pěšárna zcela zbourána,
zůstal jen haltýř, a postavena znovu ve
stejném stylu. Dále byly zrekonstruovány interiéry bašty. Na rybnících byly
pořízeny nové rozvody vody a přípojky
elektrického proudu. Odpadní stoka
byla opravena a zkrácena na 180 m.
Byly rekonstruovány sádky a líheň. Po
povodni bylo obnoveno oplocení areálu. No a v poslední době byly opraveny
hráze pěti pokusných rybníků a postaveno středisko praktické výuky s bytem
pro správce. Oceňuji schopnost ředitele
Mertena sehnat potřebné finanční prostředky.
Kdy Vám bylo nejhůř?
Samozřejmě při povodni v roce 2002.
Přes pokusnictví se valila voda až do
výšky přes 1 m nad korunami hrází.
Ryby přišly pryč, včetně generačních.
Začínalo se znovu. Oplocení vzalo za
své. Na jednu hodinu jsem musel
objekt opustit, pak jsem se vrátil zpět
a byl na pokusnictví po celou dobu
povodně.
Jaké byly největší úspěchy?
Z hlediska dosažené produkce se podařilo v jednom roce vyprodukovat nejvíce
5 mil. K0, v chovu rychleného plůdku
štiky se podařilo slovit nejvíce 323000
ks a u candátka to bylo dokonce přes
400000 ks. Cením si také výlovku
96000 ks plůdku podoustve nebo velmi
dobrých výsledků v odchovu chráněných druhů jelce jesena a mníka jednovousého. Ale ne vždy vše vyjde, jako

Dá se spočítat, kolik druhů ryb bylo
na pokusnictví chováno?
Pokusím se to vyjmenovat. Z okrasných
je to kapr koi, zlaté formy lína, karase,
perlína, tři barevné mutace jesena,
karas schububkin. Dále plůdek štiky,
sumce, candáta, lína, kapra, amura, tolstolobika. A pak říční druhy: parma,
podoustev, tloušť, ostroretka, jesen,
mník. No a ještě tradiční slunečnice
a okounek pstruhový. Takže určitě přes
20 druhů a barevných forem ryb.
Na závěr bych rád za všechny pracovníky školy panu Klimešovi popřál pevné
zdraví, hodně času na svou rodinu
i koníčky, a pokud si najde čas
k návštěvě naší školy, bude v ní vždy
vítán.
Rozmlouval Karel Dubský.

Ve Vodňanských novinách z r. 1992
mimo jiné pan Rudolf Berka napsal:
Už jen pamětníci pamatují vzornou
úpravu školního pokusnictví za éry ředitelování dr. Dvořáka a správcovství
pana Khaina. Postupně pak pokusnictví
upadalo do průměrné šedi a po onemocnění a posléze smrti správce zůstalo tak trochu bezprizorní se všemi
z toho plynoucími důsledky.
Teď znovu stojí za to na pokusnictví
zajít. Po anglicku střižený trávník mezi
rybníčky, vápnem nabílené schůdky do
rybníčků i borty sádek, ve velkých
nádobách květiny, všechno na svém
místě. Nový ředitel školy si spočítal,
že obnoví-li správcovské místo, vydělá
na tom škola i pokusnictví samotné.
A protože se našel správce, který za
sebou má nejen dvacet let zkušeností
z rybářského provozu, ale je navíc
rybářstvím fandovsky posedlý, začaly
se věci rychle měnit k lepšímu. Mládenci z rybářské školy mají teď na pokusnictví nejen přitužený režim, ale mnohému se tady navíc mohou přiučit.

HRAJEME SI NA BÁSNÍKY aneb CO DĚLAT, KDYŽ NEBEROU ...
Tvoříme v duchu surrealismu a poetismu
Lev
Lví král šel na bál.
Řechtal se mu celý sál.
Proč se mi všichni řechtáte
A drink mi nedáte?
Rychle mi drink dejte,
moc se mi neřechtejte,
neb vás všechny sežeru
jak včera tu gazelu.
Jan Friedrich
***
Červi, vidím červy,
jsou všude,
mám z nich nervy.
Lezou po mně,
jsou všude,
lezou všude po mém domě,
dívám se jim do tváře.
Lezou i po kamení,
Nahážu je do trakaře,
lezou i po kamení,
Jsou všude.
Dostali mě.
Červi.
Vidím světlo,
možná nebe.
Světlo zhnědlo.
Nebe není pro tebe,
Ležím v bahně.
Žiji.
Červi vykašlali se na mě.
Díky.
Červi nesou zlí,
mám je rád.
Sic sežrali mi dům,
můj hrad,
najdu si jiný, lepší.
Život bude hezčí, nejspíš…
Jakub Hynek
***
Klaun vypadá jak slepice
Na stromě se houpe opice
V cirkusu lidi tleskají
Zvířata jen prskají
Ozývá se velký smích
Venku poletuje tam a sem
Kočka šlehá ocasem
Tleskot ručiček dětí
Po které rozkvete i kvítí
Jiří Pechr

***
Žirafa utíká po stole,
dorty se smaží v stodole,
na dvoře pes čte knihu,
žížala zalezla do láhve lihu.
Knihy se učí hrát divadlo,
rostliny doznání popadlo.
Na louce prchá temná tma
Stromy ponuře shlíží
Na zkažený svět
Konec bytí se již blíží
Zůstane pouze černý květ
Tomáš Barth
***
Den za dnem utíká,
země smutně vzlyká,
stýská se jí po kráse,
to, co ztratila před časem,
stromy ztrácí své děti,
trávou jsou zahaleny cesty,
pokřik neštěstí se zemí valí,
i tak to má člověk v dlani.
Jaroslav Hrdlička
***
Obloha je černá
všude jenom vrány
od toho se z temna
zavírají brány.
Vítr je mírný a klidný.
A ve vzduchu je cítit smrt.
Procházím se tímto parkem.
Už abych byl na konci.
Vůbec nevím, kde jsem.
A mám z toho depresi.
Stromy se kývou sem a tam.
Padám na kolena a zůstávám.
Jan Friedrich
***
Zavřu oči a náhle sním,
zdá se mi sen, s tématem překrásným,
jak objímá mě a líbá žena,
když náhle ucítím cigaret dým.
Zvednu hlavu a zaostřím,
to přelud sám…
Ondřej Zeman

***
Černý oblak v mysli vidí mé modré oči.
Hlava jej vězní ve své silné moci.
Mlhavý záblesk plujícího toku,
na jazyku hořká chuť tekutého moku.
Skřípot zubů ozývá se ze všech stran.
Děsivá ozvěna strašného zvuku
přidává na strachu o bolestivém roku.
Svírající hrudník tlačí na mé plíce,
velká kapka slzy studí krví ohřátý jícen.
Rostislav Šesták
***
Temné noci na hřbitově,
vítr vane všude chlad.
Vítr sílí, zima probouzí se v nás.
Hýbají se všude stíny,
všude světélkují svíce.
Začínám se bát, více a více.
Bouchne brána, velký lek,
zaburácí v nocích, velký blesk.
Létají všude, víc a víc,
Létají až na měsíc.
Martin Mikel
***
Krev ze psa teče po stěně
Vrah tvrdí, že to bylo nechtěně
Je noc a blesky svítí
Na hrobu uschlé kvítí
Matka s dcerou mrtvé leží
V to, že vstanou marně věří
Zvláštní člověk strachy močí
Za ním se vrah v křoví krčí
Roste kvítí, voda teče
Krásný den bez boje, meče
Oběd čeká
Pejsek štěká
Nuda není k nalezení
Mámy osmé pokolení
Růžový slon a pytel trávy
Místo vody sklenku kávy
František Müller
***
Je tma a prší
Tma a chlad
Začíná bouře hrozivá
Najednou rána veliká
Blesky létají všude kolem
Lesy hoří a všechno kolem
Jde z toho velký strach
Všechno kolem padne v prach
Jakub Veselý

Zajímavosti ze světa ryb
Odranci jsou povaÏováni za nejjedovatûj‰í ryby na
svûtû a skuteãnû mají na svûdomí fiadu lidsk˘ch ÏivotÛ.
K jejich nebezpeãnosti pfiispívají hned tfii faktory:
dokonalé maskování, velmi siln˘ toxin a efektivní
vedení jedu do rány. Pozoruhodn˘ je zpÛsob, jak˘m se
jed do tûla obûti dostává. ZasaÏen˘ si vlastnû jed do
tûla vstfiíkne sám, samotn˘ odranec „za nic nemÛÏe“.
Na rozdíl od ropu‰nic mají totiÏ odranci jedové Ïlázy ve
formû mal˘ch zdufienin pfiímo na jedov˘ch ostnech.
Îlázy jsou napojeny na dut˘ kanálek uvnitfi ostnu, kter˘
ústí na jeho konci. Jak se osten zar˘vá hloubûji do tûla,
jed se pasivnû vytlaãuje ven tím, Ïe je jedová Ïláza
stisknuta a deformována.
A na závûr nûco pohlednûj‰ího
Koníãek mofisk˘ se pfiíleÏitostnû ãesky oznaãuje také
jako koník mofisk˘, ãi koníãek skvrnit˘. Pfies svÛj
bizarní tvar patfií mezi ryby. Jedná se o malou rybku
o velikosti okolo 15 cm, která Ïije v oblasti severov˘chodního Atlantského oceánu.
Koníãek mofisk˘ se pohybuje pomocí kmitání
hfibetní ploutve. Po vût‰inu doby ale stojí nehybnû ve
vodû pfiichycen za fiasy ãi rostliny u dna pomocí chápavého ocasu. Pfii pohybu neplave jako ostatní ryby
hlavou vpfied, ale jeho pohyb je vzpfiímen˘. Je chován
v mofisk˘ch akváriích.
Pfiehlédnout odrance je skuteãnû snadné – ne
nadarmo je anglicky naz˘ván stonefish – „kamenná
ryba“. Povrch jeho tûla skuteãnû pfiipomíná star˘
obrostl˘ kámen. V‰e b˘vá je‰tû „poji‰tûno“ tím, Ïe na
tûle odrancÛ ãasto narÛstají fiasy nebo dokonce rÛzní
pfiisedlí Ïivoãichové.
V nedávném internetovém hlasování jej oznaãili
respondenti za druhé nejo‰klivûj‰í zvífie planety (hned
po jednom druhu mofiského sum˘‰e) rybu s názvem
Psychrolutes marcidus (sliznatá ryba; Blofish).
Blofish – sliznatá ryba Ïije ve velk˘ch hloubkách
u pobfieÏí Austrálie. Její tûlo se skládá pfieváÏnû z rosolovité hmoty a nemá témûfi svaly.

… a to je v‰echno!
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