únor 2013
V. roãník

ãíslo 15

V posledním lednovém t˘dnu i v následujících dnech mohli studenti
i jejich uãitelé zaregistrovat citelné zvuky stavebního náfiadí pronikající do
tfiíd. Jistû je to urãitá komplikace, kdy dochází k naru‰ování prÛbûhu hodin.
Pfiiznám se v‰ak, Ïe pro mû je to s trochou nadsázky „rajská hudba“.
Znamená to, Ïe v na‰í ‰kole se opût nûco buduje.
Jistû v‰ichni v na‰í ‰kole vûdí, o co jde. V suterénu ‰koly bude v podstatû
jiÏ poslední moÏn˘ prostor, jakási minimístnost pod vstupními schody,
vyuÏit pro potfieby na‰í akvarijní expozice. Dojde tak k jejímu roz‰ífiení jiÏ
o tfietí funkãní ãást. Vstup pro obsluhu bude fie‰en zezadu pfies studenovodní akvaristiku. Ve zdi smûrem do chodby vznikne otvor o délce tfii
metry pro umístûní jednoho akvária úctyhodn˘ch rozmûrÛ. To se tak stane
dominantou celého prostoru suterénu. Velikost akvária umoÏní chovat
v nûm ryby vût‰í velikosti. Ale o tom jistû v nûkterém dal‰ím ãísle podá
podrobnûj‰í informace kolega Ing. Hronek, kter˘ celou akci koordinuje.
AÏ pfiestanou pronikat zvuky do tfiíd ze suterénu, zaãnou pro zmûnu
pronikat do tfiíd zvuky z pÛdních prostor ‰koly. To bude známka toho, Ïe
se zaãalo se stavbou ‰kolního interaktivního muzea.
Karel Dubsk˘

V fiíjnu byla uvedena
do provozu nová uãebna
Vodních staveb. V souãasnosti
je jiÏ plnû vybavena
a vyuÏívána pro v˘uku fiady
odborn˘ch pfiedmûtÛ, hlavnû
nového studijního zamûfiení.
Na‰e ‰kola se zúãastnila
se svou expozicí dvou
v˘znamn˘ch rybáfisk˘ch
v˘stav v Praze – Moderní
rybáfi (listopad 2012) a For
Fishing (leden 2013). Kromû
uãitelÛ zaji‰Èovali sluÏby
i Ïáci ‰koly.
V bfieznu se budeme
prezentovat také na Moravû.
Tentokrát to bude na v˘stavû
s názvem Rybafiení 2013,
která se uskuteãní v Brnû
a na které jsme pravideln˘mi
úãastníky jiÏ od doby jejího
vzniku.
V prÛbûhu tfií dnÛ otevfien˘ch
dvefií na pfielomu ledna
a února ‰kolu nav‰tívilo
odhadem 420 náv‰tûvníkÛ.
Nejvût‰í ohlas sklidily ukázky
tvorby replik ryb
ze sklolaminátu Daniela
Hrocha (absolventa ‰koly)
a modely Pavla Böhma.
Ve ‰kole na sklonku minulého
roku opût natáãela televize,
tentokrát celostátní kanál
âT 2, relaci Splnûná pfiání,
která je souãástí pofiadu
Zpráviãky.
Vedení ‰koly s tfiídními uãiteli
zahájilo pfiípravu zcela
nového typu odborn˘ch
exkurzí pro Ïáky stavebního
zamûfiení. Exkurze budou
finanãnû podpofieny z nového projektu ‰koly po dobu
pfií‰tích dvou let.

Absolvoval Stfiední rybáfiskou ‰kolu ve VodÀanech v roce 1991 a pochází z Mariánsk˘ch Lázní. Je znám˘m
rybáfiem, proslavil se hlavnû lovem sumcÛ. Po boku Rudolfa Hru‰ínského byl moderátorem televizních pofiadÛ
Jak na to? a Jak na ryby s R. Hru‰ínsk˘m. Je majitelem velkoobchodu a nûkolika obchodÛ s rybáfisk˘mi
potfiebami v Praze.
Pavle, jak se vyvíjela va‰e kariéra
po ukonãení ‰koly a jak jste se
dostal k lovu sumcÛ?
Po ukonãení stfiední ‰koly jsem
chtûl zaãít studium na vysoké,
ale nûjak se to zamotalo. Dostal
jsem totiÏ nabídku od pana Ry‰avého, tehdej‰ího fieditele rybáfiství Mariánské Láznû, Ïe bych
mohl jít pracovat do Nûmecka.
Jednalo se o místo líhÀafie ve
firmû Rosch v Barnau, coÏ je asi
60 km od Mariánsk˘ch Lázní,
a nabídka to byla velmi zajímavá
a lukrativní. Samozfiejmû jsem ji
pfiijal s tím, Ïe na V· pÛjdu
pozdûji. Práce to byla velmi
zajímavá i proto, Ïe jsem mûl
na starosti poslední generaãní
hejno pstruha jezerního, které
v té dobû bylo na území Nûmecka. V Nûmecku jsem pracoval tfii
roky, a jelikoÏ jsem onemocnûl
velmi tûÏkou formou astmatu,
musel jsem své pÛsobení tam
ukonãit. Následnû jsem zaãal podnikat v oboru cestovního ruchu
a sluÏeb. Pofiídil jsem si autopÛjãovnu, a vzhledem k tomu, Ïe
firma velmi slu‰nû prosperovala,
mohl jsem si dovolit ve‰ker˘ voln˘
ãas vûnovat sportovní rybafiinû.
Od jednoho kamaráda jsem se
dozvûdûl, Ïe nûkde ve ·panûlsku
existuje revír, kde se pfiemnoÏil
sumec a mÛj osud byl na následujících nûkolik let zpeãetûn.
Vypravil jsem se tam hned toho
roku v létû. A musím podotknout, Ïe mi tato ryba uãarovala.
Podafiilo se nám ulovit nûkolik
ryb váÏících více neÏ 50 kg a souboje s tûmito obry jsou nezapomenutelné. Od té doby jsem
nemyslel na nic jiného neÏ na
sumce. V zimû jsem vyhledal
majitele rybáfiského kempu, kter˘m nebyl nikdo jin˘ neÏ Petr
Pandura z Nûmeckého Hoffu.
JelikoÏ mi v té dobû firma prosperovala a mÛj spoleãník nemûl

námitek, mohl jsem panu Pandurovi nabídnout své sluÏby zcela
bezplatnû. Komu z provozovatelÛ nûjakého zafiízení by se nelíbilo, kdyby u nûj chtûl nûkdo pracovat pouze za ubytování a stravu. Plácli jsme si a já 3. února
odjíÏdûl na rok pracovat jako
rybáfisk˘ prÛvodce na Ebro. Nakonec jsem tam strávil tûch sezon
mnohem víc.
Jak jste objevil metodu lovu
sumcÛ za pomoci vábniãky?
O chytání za pomoci tohoto kouzelného kousku dfieva jsem toho
ãetl jiÏ pfied mojí první náv‰tûvou
·panûlska mnoho, ale pracovat
s ním jsem se nauãil aÏ jako prÛvodce na Ebru. Ono to totiÏ není
nic jednoduchého. Nejprve se
ãlovûk musí nauãit s vábniãkou
správnû vábit, ale pak je nutné
absolvovat stovky anebo lépe
tisíce hodin pfiímo v lodi s prutem,
vábniãkou a echolotem. Sumec je
totiÏ dost náladová ryba a v urãit˘ch denních i roãních dobách
reaguje na vábení jinak. Podle
zpÛsobu reakce sumce je pak

nutné zvolit nástrahu, rytmus
a s nástrahou také nûjak˘m zpÛsobem pracovat. Po tûch letech,
co se tomuto lovu vûnuji, musím
konstatovat, Ïe je potfieba i dost
talentu a citu pro rybu. PrÛmûrn˘m lovcem sumcÛ se mÛÏe stát
kaÏd˘, kdo se tomu bude vûnovat. Ulovit ale tuto rybu s vábniãkou v dobû, kdy nereaguje nebo
nebere, uÏ umí jen málokdo.
Pro pfiíklad uvedu jednu pfiíhodu.
V létû roku 1998 jsem vyrazil na
ryby s m˘m dobr˘m kamarádem
Karl Heinzem Horem. Tfii dny
jsme nepfietrÏitû chytali a podafiilo se nám ulovit pouze jednoho
sumce kolem 180 cm. Moc jsme
nejedli, spali jsme v lodi (a to
velmi málo) a ãtvrtého dne ráno
mezi ‰estou a sedmou hodinou
na místech, kde jsme pfied tím jiÏ
dvakrát lovili bez zábûru, to najednou pfii‰lo. Ryby zaãaly reagovat mnohem agresivnûji. Vymûnil
jsem nástrahu. Místo padesáticentimetrového kapra jsem nastraÏil
úhofie a spustil jsem ho k sumcovi, kter˘ se mi zdál podle echa
nejvût‰í a pohyboval se tak metr
nade dnem.

Zábûr pfii‰el okamÏitû. NeÏ jsem rybu zdolal, tak
Kalle také nastraÏil úhofie a uÏ zdolával i on. Asi do
pÛl osmé jsme takto chytli devût sumcÛ pfies dva
metry dlouhé. Tak, jak to zaãalo, to také skonãilo
a dal‰í ryba uÏ toho dne nezabrala. Tak to s vábniãkou chodí. MÛj nejlep‰í v˘kon byl 36 sumcÛ za jeden
den a musel jsem tehdy skonãit, jelikoÏ mi do‰ly
nástrahy, ale i síly.
MÛÏete popsat princip lovu sumcÛ
s pouÏitím vábniãky?
První zmínky o vábniãce pocházejí z Maìarska, kde
tento kus dfieva domorodí rybáfii naz˘vají kuttjer. Do
dne‰ního dne je‰tû nikdo nevysvûtlil, proã zvuk
vydávan˘ vábniãkou sumce tak láká. Sumci jsou
tímto zvukem vydráÏdûni natolik, Ïe napadají v‰e,
co se jim pfiiplete do cesty. Za pomoci vábniãky lze
sumce lovit velmi efektivnû a cílenû. Slovem cílenû
mám na mysli to, Ïe si za pomoci echolotu mÛÏete
vybrat velikost loven˘ch ryb. Svou nástrahu pfiedloÏíme rybám velk˘m, naopak od mal˘ch ji spustíme
níÏe, nebo ji vytáhneme v˘‰. Vybavení k lovu za
pomoci vábniãky je stejné jako u ostatních zpÛsobÛ
lovu sumce, jen prut je praktiãtûj‰í mít krat‰í (2,10 2,40 m) a naviják mÛÏe b˘t také men‰í. JelikoÏ nepotfiebujeme nijak velké mnoÏství ‰ÀÛry.
Vábniãka je vût‰inou vyrobena ze dfieva, ale existují
jiÏ i v˘robky z kovu, plastu anebo kevlaru. Velikosti
a tvary hlav vábniãek mohou b˘t rÛzné. Vábniãky
s vût‰í hlavou se pouÏívají na místech s vût‰í
hloubkou, naopak vábniãka s malou hlavou je vhodnûj‰í na mûlãiny. Zvuk, kter˘ sumce dráÏdí, vzniká
v momentu, kdy vábniãka vyjíÏdí z vody. V tepl˘ch
letních nocích mÛÏe vábniãka sumce vydráÏdit
natolik, Ïe je schopen dojet aÏ pod hladinu a klidnû
atakovat ruku, kterou drÏíme vábniãku. Nûkdy se
stává, Ïe sumec pfiijede aÏ k nám a udefií ocasem do
lodi. BohuÏel na nûkter˘ch lokalitách, kde se vábniãka ãasto pouÏívá, jiÏ není tak úãinná. Ale nejvût‰í vliv
na úãinnost vábniãky má frekvence lodní dopravy na
daném revíru. To v praxi znamená, Ïe pohybuje-li se
na vodû v prÛbûhu roku hodnû lodí, ãetnost zábûrÛ
pfii lovu vábniãkou klesá. Sumec je totiÏ ryba velmi
zvûdavá, takÏe pfii kaÏdém prÛjezdu lodû se zvedne
do vodního sloupce stejnû jako pfii lovu s vábniãkou.
Tím se postupnû sniÏuje jejich agresivita. Ryby poté
na zvuky vábniãky reagují stejnû jako dfiív, jen s tím
rozdílem, Ïe uÏ neatakují na‰e nástrahy jako na
vodách, kde je klid.
Jakmile pfii vábení zjistíte, Ïe se jiÏ sumci pohybují ve
vodním sloupci, vyberte si vÏdy toho, kter˘ na obrazovce echolotu vypadá vût‰í nebo aktivnûj‰í. Na
echolotu je takov˘ sumec zobrazen jako nejtlust‰í
ãára a vytváfií vlnovku. Takov˘ sumec vût‰inou reaguje na zvuk vábniãky tak, Ïe vyplave z hloubky do
vy‰‰ích partií vodního sloupce. Pokud sumci reagují,
ale neberou, ukotvûte loì na místû, kde se zvedá
vût‰í mnoÏství ryb. Pak za stálého vábení zde setrvejte alespoÀ pÛl hodiny. Nûkdy se totiÏ stává, Ïe

sumci berou aÏ pfii druhém nebo tfietím zvednutí se
ze dna. Pokud ryby neberou ani po vyzkou‰ení v‰ech
trikÛ, tak nezoufejte, druh˘ den mÛÏe b˘t v‰e úplnû
jinak.

Dá se odhadnout, kolik sumcÛ jste v Ïivotû ulovil
a jak˘ byl vá‰ rekordní úlovek?
To je velice tûÏké spoãítat. Sám jsem zdolal více neÏ
tfii tisíce sumcÛ, ale tûch, ke kter˘m jsem nûkomu
dopomohl, bylo nespoãet. V prvním roce mého
pÛsobení na Ebru jsem si vedl statistiku a s hosty se
mi podafiilo chytit 2456 kusÛ sumce velkého. Z toho
jich bylo uloveno 563 na bójku, 29 pfiívlaãí a zbytek
za pomoci vábniãky.
Já sám jsem toho roku ulovil 9 kusÛ pfies 240 cm.
Osobní rekord mám z roku 1998 a byl to sumec
mûfiící 249 cm, ale je to tak nûjak. Ono se to pfiesnû
nedá moc zmûfiit a váÏit jsem tyhle velké kusy
nechtûl, jelikoÏ tím dost trpí. A hlavnû proã bych to
dûlal, kdyÏ to nejkrásnûj‰í na tom v‰em je, takového
mastodonta pfielstít a zdolat. Dnes uÏ se na Ebru
takto velké ryby loví bûÏnû, ale pfied tûmi patnácti
roky to byli opravdoví obfii.

Jaká je ‰ance ulovit velké sumce
v na‰ich vodách
a kter˘ revír povaÏujete z toho
pohledu za nejlep‰í?
Samozfiejmû se velcí sumci dají
lovit i u nás, na na‰ich sportovních revírech. Mnoho sumcÛ jsem
ulovil na Labi. Orlík je také velice
dobfie zarybnûn, Vranov a celkovû povodí Dyje jsou skvûlé lokality. Dalo by se fiíci, Ïe Vranov
mám asi nejradûji. Jen období
prázdnin, kdy je právû doba nejvût‰í aktivity sumce, se tyhle vody
nedají témûfi vÛbec chytat. V‰ude
je v té dobû plno turistÛ, plavcÛ
a loìkafiÛ, a to nám rybáfiÛm moc
nevyhovuje.
Na‰tûstí k lovu s vábniãkou je
ideální doba od záfií do konce
listopadu, to uÏ je i na tûchto
vodách klid.
Máte ãas i na jiné ryby
a rybolovné metody? Jaké dal‰í
metody lovu preferujete?
Samozfiejmû se vûnuji i jin˘m
metodám lovu. Vyrostl jsem na
malém mûstû nebo spí‰ vesnici
a mÛj otec mû nauãil rybafiinû
jako takové. Velice mû baví pfiívlaã a troufnu si fiíct, Ïe málokdo
mû v pfiívlaãi pfiechytá, jelikoÏ
jsem doprovázel i na lov candátÛ,
okounkÛ pstruhov˘ch a ‰tik. Tisíce
prochytan˘ch hodin na mû zanechalo nûjaké následky v podobû
správného v˘bûru typu a barvy
nástrahy k denní dobû a roãnímu
období.
Také jsem se nûkolik let vûnoval
lovu velk˘ch kaprÛ na bojlie a mám
chyceno nûkolik kaprÛ mezi dvaceti a tfiiceti kg. Nejvût‰ího kapra
jsem chytil v Rumunsku a váÏil
27,80 kg.
Velice rád si obãas zamu‰kafiím,
a kdyÏ si chci váÏnû uÏít rybafiinu,
vezmu matchov˘ prut, krmení
a jdu na plavaãku. Posledních pár
let si uÏívám chytání sumcÛ s vábniãkou z belly boatu. To je správn˘ adrenalinov˘ sport. Jen kdyby
bylo víc ãasu.
Je o vás známo, Ïe provozujete
kemp na pfiehradû Mequinenza

na fiece Ebro s doprovodn˘mi
sluÏbami pro rybáfie. MÛÏete
nám trochu popsat, jak to
funguje?
My‰lenka na to mít vlastní kemp
na Ebru se mi honila hlavou jiÏ
dávno. Celé to dostalo rychl˘
spád v roce 2007, kdyÏ jsem jel
kolem domu, kter˘ se mi vÏdy
zamlouval, a objevila se na nûm
cedule „na prodej“. Neváhal
jsem ani chvilku a domeãek jsem
si pofiídil.
Vût‰ina âechÛ si pod pojmem
kemp pfiedstaví takov˘ ten klasick˘ kemp, co bûÏnû známe, ale
mezi rybáfii se kempem naz˘vá
místo urãené k bydlení a pÛjãování lodí s kompletním servisem.
Máme ubytovací kapacitu pro
dvacet rybáfiÛ. PfieváÏnû pûkné
nové apartmánky pro tfii aÏ ãtyfii
osoby a nûkolik lodí. Vût‰ina lodí
je vybavena 15 ps motory a dvû
prÛvodcovské lodû jsou mnohem
silnûj‰í a rychlej‰í. Tyto rychlé
lodû pÛjãujeme pouze s prÛvodcem. Rychlost rybáfii ocení hlavnû
pfii lovu pfiívlaãí, kdy je tfieba ryby
vyhledávat. Pfiehrada má 112 km
na délku a ryby, které právû
berou, je tfieba nûkdy dost sloÏitû
hledat.
Celé to funguje tak, Ïe nám rybá-

fii zavolají a objednají si termín
pobytu. Vût‰inou podle toho,
jakou cílovou rybu chtûjí lovit.
Candát se loví pfieváÏnû v bfieznu,
dubnu a pak aÏ v fiíjnu a v zimû.
KdeÏto sumec bere dobfie v létû
a nejvíce pak v záfií a v fiíjnu. Po
pfiíjezdu k nám si vyfasují loì.
Pouãíme je, jak se s motorem
zachází a jaká je nutno dodrÏovat pravidla pfii jízdû lodí. Poté
mohou vyrazit na lov. V˘hodou
u nás je, Ïe bezplatnû prÛvodce
pomÛÏe s v˘bûrem místa, poradí
s montáÏemi a celkovû s rybolovem na pfiehradû. Samozfiejmû si
rybáfii mohou zaplatit prÛvodce
na jeden i více dnÛ a ten se jim
pak plnû vûnuje podle toho,
jakou rybu chtûjí ulovit.
V areálu máme slu‰nou restauraci s velice ‰ikovn˘m kuchafiem,
která slouÏí pouze pro potfieby
na‰ich hostÛ, takÏe se tam v‰ichni cítí jako doma. Nejvíce se mi
na ·panûlsku líbí to, Ïe zde lze
chytat celoroãnû. Jen je tfieba znát
na co a kde. TakÏe pokud je nûkomu dlouhá zima bez rybafiiny
v âechách, tak aÈ dorazí k nám
a mÛÏe si tu v lednu nebo v únoru
krásnû zarybafiit.
Pokud byste mûli nûkdy zájem,
potfiebné informace najdete na
www.ebrolov.cz.

Byl jste moderátorem desítek dílÛ TV seriálu Jak na to a Jak na ryby.
Myslíte si, Ïe je ‰ance, aby podobn˘ seriál pro sportovní rybáfie v na‰í
televizi zase pokraãoval?
Myslím si, Ïe ‰ance je stále, ale jak uÏ to tak v na‰í zemi chodí, pot˘káme se
jako tvÛrci pofiadu s nedostatkem financí. Posledních 13 dílÛ jsem se napfiíklad vzdal svého honoráfie. âeská televize ze svého rozpoãtu takov˘to druh
pofiadu financovat nechce. V âT totiÏ v‰echno funguje jako pfied rokem
1989, a kdo nemá toho správného kamaráda na správném místû, tak netoãí a nevysílá. Je to jako boj s vûtrn˘mi ml˘ny a nikoho nezajímá, Ïe jsme byli
stále mezi 5. aÏ 10. místem ve sledovanosti. Na úplatek nemáme a taÈku na
správném místû také ne. Na‰e sponzory bohuÏel zasáhla finanãní krize a od
Ministerstva zemûdûlství, které platilo poslední sérii pofiadu, se nám jiÏ dal‰í
finance získat nepodafiilo. (Radûji pan ministr Bendl skupuje rybníky s
panem Vágnerem. A spolu si ãerpají dotace na odbahÀování.) My v‰ak svÛj
boj nevzdáváme a pokou‰íme se nûjakého sponzora sehnat, i kdyÏ uÏ jsme
z toho v‰ichni dost unaveni…
Otázky kladl Karel Dubsk˘

MÁME VE ·KOLE HRDINU!
Jedna z posledních vycházek k vodû v leto‰ní sezónû se pro Ïáka 4. roãníku Jakuba ·tûpánka stala
nejspí‰ tou, na kterou v Ïivotû nezapomene. Den zaãal jako kaÏd˘ jin˘. Byla sobota a Jakub jako
obvykle vyrazil s plavaãkov˘m proutkem na svoji oblíbenou fiíãku Louãnou. To ov‰em je‰tû netu‰il,
co se mu pfiihodí. Po nûkolika hodinách rybolovu se totiÏ ozvala ohlu‰ující rána a ‰edesátilet˘ rybáfi,
chytající necel˘ch deset metrÛ vedle Jakuba, se skácel k zemi i se sv˘m ‰estimetrov˘m prutem, se
kter˘m zavadil o dráty vysokého napûtí (35 000 voltÛ). Jakub v‰ak neváhal ani vtefiinu. Sám muÏe
váÏícího více neÏ tfii pytle cementu vytáhnul na bfieh z rákosí, kam po zasaÏení proudem upadnul.
Spoleãnû se dvûma pfiihlíÏejícími rybáfii zavolali na linku 155. ·lo o minuty, moÏná i o vtefiiny, proto
pardubiãtí záchranáfii povolali i vrtulník. Cel˘ch deset dlouh˘ch minut do pfiíjezdu záchranáfiÛ
Jakub udrÏoval rybáfie pfii Ïivotû a tûm se povedlo muÏe opût pfiimût k Ïivotu. Podle Jakuba by se
takto mûl zachovat kaÏd˘ a pfiipadá mu to jako samozfiejmost. JenÏe je tomu doopravdy tak?
Já osobnû Jakuba obdivuji za to, jak se zachoval, a sám si nejsem jist˘, jestli bych danou situaci
zvládnul tak bravurnû jako on. Sami se zamyslete nad tím, jak byste se zachovali vy na jeho místû.
Myslím, Ïe nejenom pro mû, ale i pro více lidí, Kuba zÛstává hrdinou, kter˘ zachránil lidsk˘ Ïivot
bez jak˘chkoliv pfiedsudkÛ, a jsem hrd˘, Ïe si mÛÏu fiíkat KubÛv kamarád.
Tomá‰ Gregr

Rybáfiská soutûÏ
Spolu s nûkolika studenty ze SR· jsem se zúãastnil v kvûtnu 2012 rybáfiské soutûÏe, kterou pro tento rok
pofiádalo SOU TfieboÀ. SoutûÏ se skládala z ãásti odborné a praktické. Do odborné ãásti patfiil test z rybáfisk˘ch
znalostí, poznávání ryb, nemocí ryb, vodního hmyzu a bezobratl˘ch. V praktické ãásti byla jako disciplína
dovednost v jízdû lodí, vrhání vrhací sítí na terã, urãovaní hmotnosti ryb, lov ryb na plavanou.
Asi 14 dní pfied zahájením soutûÏe jsme se zaãali vûnovat pfiípravû. V‰echny zmínûné disciplíny jsme pilnû
trénovali za pomoci na‰ich kantorÛ. Na soutûÏ jsme odjíÏdûli ve ãtyfiãlenném sloÏení a já byl náhradníkem.
Do Tfiebonû jsme dorazili okolo páté hodiny. Jakmile jsme se zabydleli, ‰li jsme na veãefii, kde nám byla
vysvûtlena pravidla a prÛbûh soutûÏe.
Samotná soutûÏ probíhala dva dny. SoutûÏ se mi líbila, uÏil jsem si ji a nasbíral cenné zku‰enosti. KlukÛm se
podafiilo obhájit vítûzství. Velmi se tû‰ím na pfií‰tí rok soutûÏe a doufám, Ïe budu moci se jí znovu zúãastnit.

Josef Kudláãek

Svou ta‰ku ubránila!
Chtûl bych vám vyprávût o mém snad nejvût‰ím úlovku, kter˘ jsem kdy ulovil.
Nemyslím ve smyslu délky, ale ve smyslu zkou‰ky, kterou jsem mûl pfied sebou.
V‰e zaãalo obyãejn˘m, pochmurn˘m podzimním ránem. Bylo studené
a ãlovûku se do té zimy vÛbec, ale vÛbec nechtûlo. V tu podzimní dobu v‰e
lákalo k malé procházce kolem vody. Samozfiejmû s prutem.
Nerybafiil jsem je‰tû dlouho, protoÏe mû k tomu pfiivedl strejda Pepa aÏ
v jedenácti letech. Ale za to mû v‰e poctivû nauãil.
Rozhodnutí padlo rychle. „PÛjdu chytat na rybiãku ‰tiku“, fiekl jsem.
A vûdûl jsem pfiesnû, kam vyrazím. Na‰e vesnice se nachází nedaleko fieky
Hejlovky, kde mÛÏeme nalézt nûkolik jezÛ. Jedním z nich byl i bfieãovsk˘ jez.
Cesta k jezu netrvala dlouho. Najednou jsem to uvidûl… Nádhern˘, majestátní
jez tyãící se na obzoru. Mûl jsem jistotu, Ïe dnes ryby urãitû potkám.
Nejprve pfii‰lo na fiadu rozhodování, kde si rozloÏím své nádobíãko. Vyhrála
to vûtev spadlá do vody nedaleko ode mû, která mohla poskytovat ‰tice úkryt.
V‰e bylo pfiipraveno. Nahodit kaãenu s rybiãkou na kraj spadlé vûtve nebyl
problém.
Mezi tím, co bylo nahozeno a já ãekal na svou ‰anci, zaãala se kaãena pomalu
potápût …
Najednou mi to do‰lo. „Zábûr“, vyhrklo ze mû. Postup zdolávání ‰tiky byl pro
mû nov˘, protoÏe to byl mÛj první zábûr. Jak mû strejda uãil, ‰tika se musí
nejdfiíve zaÏrat do rybiãky. A aÏ potom mûlo následovat zaseknutí. Mé ãekání
na zásek netrvalo dlouho. S odhadem - tak dvû aÏ tfii minuty ãekání, nad‰ení
a strachu. Koneãnû pfii‰lo na fiadu zaseknutí. Jakmile jsem ‰tiku zasekl, rozjela
se cívka jako o Ïivot. Souboj byl úchvatn˘. ·tika bojovala ze v‰ech sil. Skákala,
pfieplouvala ze strany na stranu. Ani mi nedo‰lo, Ïe ‰tika uÏ je dávno u bfiehu,
celá vyãerpaná. Nyní staãilo ‰tiku jen podebrat podbûrákem.
Na tento den rád vzpomínám. Na bzuãení cívky pfii souboji. A také si uvûdomuji
nádheru a rozmanitost pfiírody, kterou mám tak rád. Pfiedev‰ím je to rybafiení,
co mû s pfiírodou tolik váÏe.
Musím také dodat, pro potû‰ení kolegÛ rybáfiÛ, Ïe ‰tika byla vrácena vodû.
R . Koranda

Taneãní 2012
V období od záfií do konce listopadu probûhl pod vedením pana Ing. Viktora Bla‰ãáka
a jeho dcery Jitky ve víceúãelové hale ve VodÀanech taneãní kurz pro vodÀanskou
vefiejnost. Tento kurz kaÏdoroãnû pofiádá 3. roãník SR·. To, Ïe taneãní pofiádají Ïáci
‰koly a taneãní mistr je souãasnû i panem starostou ve VodÀanech, ãiní tyto taneãní
opravdu v˘jimeãné. Je to vÏdy nároãné období pro organizátory, ktefií musejí zafiídit
v‰e potfiebné. Od rezervace haly, pfies montáÏ a demontáÏ parketu, úklid stolÛ
a kobercÛ, zaji‰tûní úãasti taneãních párÛ a dal‰ích pofiadatelsk˘ch aktivit, aÏ po
finanãní vypofiádání celé akce, a to cel˘ch deset t˘dnÛ vÏdy kaÏdou stfiedu.
Pro uãitelsk˘ sbor je velmi pfiíjemné sly‰et na pofiadatele leto‰ního roãníku chválu z úst
taneãního mistra i správce haly pana Veselého, ktefií zdÛrazÀovali i slu‰né vystupování
na‰ich ÏákÛ, ochotu a preciznû odvedenou práci.
Stalo se dobrou tradicí, Ïe spolu s tfiídními uãiteli a vychovateli se na taneãních
scházejí i ostatní uãitelé a zamûstnanci ‰koly, aby podpofiili taneãníky 2. roãníku SR·,
ale i samotné organizátory pfii konání této akce.
Pûknou teãkou b˘vá téÏ Vûneãek, kter˘ se letos uskuteãnil 30. 11. 2012. Zde se vÏdy
ukáÏí organizaãní schopnosti t˘mu fiídícího celou akci. V leto‰ním roce se studentská
firma Pescado pod vedením Adama Jelínka zhostila tohoto úkolu na jedniãku.
A. M.

Jednoho krásného sluneãného dne se paní
Marie, Ïivelná devadesátnice z Plané nad
LuÏnicí, rozhodla dojít nakoupit pár drobností do nedaleké Jednoty. Zaãala se tedy
chystat. Samozfiejmû nezapomnûla na
svého nejvûrnûj‰ího kamaráda, krátkosrstého jezevãíka Tondu, kterého na‰la
nûkdy pfied léty beznadûjnû se toulat po
mûstû a bylo jí ho tak líto, Ïe se ho prostû
musela ujmout. Ten jí za to byl a pofiád je
bezmeznû oddán a vdûãen. Paní Marie si
vzala do jedné ruky svoji ta‰ku na koleãkách, do druhé hÛlku pro lep‰í stabilitu
a tûsnû v patách ji následoval její psí
kamarád. S dobrou náladou v‰ichni vyrazili na nákup.
KdyÏ v‰ak do‰li do prodejny, nemohla si
paní Marie ani zaboha vzpomenout, co Ïe
to chtûla nakoupit. Hned vzápûtí si vzpomnûla, Ïe si doma sepsala lístek s potfiebn˘mi vûcmi, ale ani ten nena‰la, a nevûdûla tedy, co má koupit. Do oka jí padly pi‰koty, které mûl Tonda moc rád. Pár jich
vysypala do ta‰ky a dovolila svému mazánkovi, aby skoãil za nimi. Stejnû spokojenû
jako do‰li sem, vy‰li i zpátky smûrem
k domovu, ale ãekalo je nemilé pfiekvapení.
Nûjak˘ neznám˘ vandal si je vyhlédl jako
obûÈ sv˘ch nenechav˘ch rukou. Inspirovan˘ zfiejmû americk˘mi krimiseriály se pokusil v bûhu paní Marii ta‰ku vytrhnout.
JenÏe Tonda, povûstn˘ v okolí svou agresivitou zejména vÛãi koãkám a pochybn˘m
existencím, zrovna vykoukl z ta‰ky, aby
zkontroloval situaci venku. NeÏ zlodûj staãil ta‰ku uchopit, zakousl se mu do ruky.
Vytryskla krev. Zlodûj se lekl, zakopnul
a ãelnû se hlavou srazil se sloupem vefiejného osvûtlení. KdyÏ se paní Marie rozkoukala, hÛlkou dvakrát udefiila v˘trÏníka za
zátylek se slovy: „To se dûlá, ty ‰mejde?“
Potom schytal zlodûj jednu ránu pûstí od
ochotného kolemjdoucího a zbytek uÏ fie‰ila Policie âR.
Snad si to pfií‰tû tento recidivista rozmyslí
a nebude napadat bezbranné stafienky.
Jakub Rapennsberger

KdyÏ se obãas úãastním setkání absolventÛ ‰koly, ktefií konãili daleko
dfiíve neÏ já, mám rád vyprávûní o tom, jak to na ‰kole chodilo kdysi.
Zajímají mne nejen humorné pfiíhody, ale i to, v ãem se Ïivot ve ‰kole ãi
internátû li‰il od toho na‰eho. Pro mne je Ïivé vyprávûní vÏdy zajímavûj‰í
neÏ ãtení historick˘ch záznamÛ. I kdyÏ nevím, zda souãasní studenti mají
zájem znát nûkdej‰í podobu jejich alma mater, neboÈ jsem se setkal
s názorem, Ïe takové vûci dne‰ní Ïáky vÛbec nezajímají, vûfiím tomu, Ïe
se pár studentÛ najde, kter˘m není historie na‰í ‰koly lhostejná a které
moje vzpomínka zaujme.

Jak to chodilo ve škole? Musím vše zarámovat do časového kontextu. Tedy ke studiu na tehdejší Střední rybářské
technické škole (SRTŠ) jsem nastoupil v září roku 1960 a ukončil ji v červnu 1964. Za nás se učilo 6 dní v týdnu, tedy i
v sobotu, to však škola končila kolem poledne (ve 12 až 13 hodin). A to studenti (tehdy se žákům s úctou říkalo studenti a zásadně se jim vykalo) pocházeli z celého Československa. Ke studiu se nastupovalo po ukončení
základní školy (tzv. osmileté střední školy). Dlužno však dodat, že většina uchazečů nastupovala po prvním či
druhém roce učňovské školy, zpravidla z Třeboně. Například v naší třídě pouze tři spolužáci přišli přímo ze základní školy.
To mělo tu výhodu, že všichni už problematiku rybářství dobře znali a měli už představu, co to je být profesí rybářem.
I když sportovní rybolov byl také jednou ze zájmových činností, byli „čapíci“ tak trochu posměchem. Co bylo však podstatné, že zejména praktickou odbornost hlídali nejen kantoři, ale i spolužáci. A věřte, taková výtka od spolužáka typu:
„Tys měl jít raději na cukráře a ne na rybáře!“ bolela víc než špatné hodnocení kantora. Například vrátit rybu, která
přepadla do kádě, aniž bychom ji opláchli vodou mimo káď, bylo neodpustitelným prohřeškem. Nazvat „provázek“
lanem či „loď“ pramicí nebo „tyčku“ bidlem, i to se ještě dlouho citovalo jako odstrašující příklad. Velmi pozitivním
prvkem tehdejší doby bylo, že významný podíl studentů pocházel z rybářských rodin a v rybářském profesním
prostředí vyrůstali. Myslím, obdobně jako v celé společnosti, panovala větší úcta obecně. Studenti si více vážili sami
sebe, vážili si více i zařízení školy, spolupodíleli se na tvorbě učebních pomůcek, které jsou dosud v depozitáři školy.
Vážili si toho, že mohou studovat na takovéto prestižní škole. Z každého kraje se do školy dostali maximálně tři žáci.
Běžné bylo pozdravit spolužáka z vyššího ročníku jako první. Samozřejmostí byla tedy úcta ke spolužákům z vyšších
ročníků, k zaměstnancům školy a především k vyučujícím. Řada z nich tehdy neměla ani vysokoškolské vzdělání. Ty,
kteří ho měli, jsme oslovovali pane inženýre, pane doktore. Nebo obecně, pane profesore. Oni nám zase, jak jsem se
již napsal, zásadně vykali. Ještě jsem se nezmínil, že do roku 1960 byly na rybářskou školu přijímačky jen každý druhý
rok. V liché roky zde působila Zemědělská technická škola. Později bylo ke škole připojeno zemědělské učiliště, které
se po několika letech osamostatnilo.
Ale abych se vrátil do školy. Ve třídách se ještě topilo v kamnech a služba přikládala do kamen a školník o přestávkách třídy
obcházel. Do školy jsme nechodili dveřmi, ty byly pouze pro kantory, ale sklepním oknem přímo do šatny, což byla
místnost dnes sloužící jako akvaristika. Z vnitřní strany byly k oknu přistavěny dřevěné schůdky. Na druhé straně suterénu,
kde je dnes kotelna a laboratoř hydrobiologie, bydlel pan školník. Budova školy stála tehdy osamocená. Jak ukazuje
fotografie, na dvoře proti škole byla stráň, vlevo od školy směrem k VÚRH jabloňový sad. Na tělocvik jsme chodili
v zimě do městské Sokolovny. Před školou žádné parkoviště, žádný památník. Jen výhled na Kleť.
Na internátě. Tehdy se neříkalo domov mládeže, tento název byl spíše vnímán pro tzv. polepšovny. Od roku 1960
jsme bydleli na takzvaném novém internátě. Do té doby sloužila jako internát budova v průčelí náměstí proti
hotelu Soudek. V tom roce přestaly být Vodňany okresem a budova dosavadního okresního úřadu byla z větší části
nabídnuta k využití naší škole a kratší křídlo pak Národnímu ústavu zdraví (po vybudování stávajícího domova mládeže se paradoxně bývalému novému internátu začalo říkat starý). Ve zvýšeném přízemí byla kancelář vychovatelů
a další kanceláře DM a školy. V prvním patře pak kromě zasedací místnosti, jakož i v podkroví, byly ubytovací pokoje.
Bydlelo se tehdy po 4 až 8 lidech. V podkrovních pokojících po dvou. Byl to značný pokrok, neboť ve starém internátě se
bydlelo, tuším, až po 14 žácích. V suterénu byla kuchyně se školní jídelnou. Na dvorku pak hřiště a garáže sanitek, které
jsme rádi pozorovali. Z uvedeného vyplývá, že jsme každé ráno cupitali do školy podél silnice na Strakonice a na Písek.
(Obchvat byl vybudován až počátkem devadesátých let). Pravda, aut jezdilo tehdy jen pramálo, zato chodník
neexistoval, takže jsme chodili po krajnicích. Po jedné tam, po druhé zpět.
Protože vyučování, kromě soboty, bylo také odpoledne, museli jsme v poledne zvládnout během hodinové
přestávky dojít na oběd do ŠJ na internátě a zase zpět do školy. Protože většina studentů byla zdaleka, jezdili jsme
domu zpravidla jen jedenkrát měsíčně. A jaký to byl problém získat svolení třídního učitele a odejít v sobotu

o hodinu dřív!! Místo ve 13, tak ve 12 hodin! Nevím, jak by se dnešním studentům líbila služba žáků. Ihned po
ukončení vyučování u stolku na chodbě DM poblíže východu zapisovat všechny odchozí a příchozí žáky, všechny
návštěvy ohlašovat a zodpovídat za celkový pořádek na internátě. A co potom každodenní ranní rozcvičky ve
vojenském stylu. V létě na dvoře, v zimě na chodbách.

Na praxi. Ano, říkalo se tomu také praxe, ale dost často se to podobalo spíše brigádě. Pro lepší ilustraci musím
připomenout, že mechanizace v rybářství byla jen minimální. Kromě aut prakticky téměř nic. Ryba se vozila na celé
volné ploše vozidla opatřeného plachtou, do níž byla napuštěna voda. Bedny byly dřevěné, těžké a měla je jen některá auta. Neexistovaly zpravidla šoupačky, neznali jsme mechanickou ruku na autech, ani nakladače na hnůj. Nebyly ani
sklápěcí korby. Vše se dělalo ručně. Na rybnících nebyly sjezdy na kádiště, keser byl mechanický a třídička se
používala daleko později. K odborné práci nás študáky pouštěli jen výjimečně. Takže na lovení jsme zpravidla jen „houpali košíky“. Dnešní žáci asi neví, co to znamená. Nákladní auto stálo na koruně hráze a my jsme po dvojicích byli
rozmístěni na schodech na kádiště a předávali si košíky (ještě proutěné, případně plechové vaničky) s rybou. Dolu se
„posílaly“ po šoupačce z latí. K důležitějším pracím jsme připouštěni nebyli. Termín:„Vy jste rybu počítali?“ tehdy znamenal, že se nám košík na chodech převrhl a ryby jsme museli posbírat. A tehdy se každá ryba skutečně počítala.
Ručně se kesery vyndávala z nevodu na řešátko (brakovnici), z kádí pak zase kesery do mušle či do džberu na váhu,
odtud se překlopila na „drak“ (to byla stará seříznutá dřevěná káď s vybráním z jedné strany a vyplněná stýlí pokrytou
plachtou. U „draku“ klečeli dva rybáři na stýli a rybu při počítání přemisťovali z draku do zmíněných košíků. I kádě byly
ze dřeva a aby se do sebe „nezakously“ při jejich štosování na auto, byly číslovány a museli jsme je nakládat „houpat“
na auto od té největší.
Za nás už nebyly kožené lovecké boty, zato jsme lovili bez rukavic. Ty jsme dostali asi až ve 4. ročníku. Když později
začaly, docházelo často k jejich proštípnutí o kovovou zpevňující hranu laminátových kádí, které postupně vystřídaly
kádě dřevěné. Ochranné pomůcky a vůbec péče o bezpečnost práce byla tehdy na minimální úrovni. Jako žáci jsme
byli přepravováni na korbě náklaďáku na lavičkách pod plachtou, příležitostně i ve stoje mezi rybou opřeni o kabinu
řidiče. Teprve později škola zakoupila starý autobus. Kádě byly někdy na menších závodech přepravovány ve dvou
štosech srovnaných nahoře na bednách.
Na závěr této kapitolky o praxi bych se chtěl vrátit k počátku mého článku, tedy ve vztahu ke skutečné praxi. I když
prázdninová praxe jako termín v učebním plánu zůstává, školská legislativa z ní udělala praxi „neprázdninovou“.
Za nás nejen že se tato praxe odehrávala skutečně o prázdninách bez náhrady volných dnů, ale většina z nás si ji dobrovolně prodloužila na větší část prázdnin. A navíc jsme do rybářských podniků chodili i o dalších prázdninách, a to
dobrovolně. Já osobně jsem absolvoval o prázdninách praxi asi ve čtyřech rybářských provozech.
I když na vyprávění by toho bylo ještě víc. Třeba zavzpomínat, jak to chodilo na školním pokusnictví, na pana Reise,
který nás i přes svůj věk učil síťování. Byl už nemocný, bydlel na náměstí někde u hotelu Soudek a museli jsme chodit
k němu domu. Síťování bylo jeho profesí i výdělkem. Ale když nás učil, třes jeho rukou byl tak intenzivní, že jsme stěží
vnímali, kterým okem ve skutečnosti síťovací jehlu vlastně provlékl.
Miroslav Merten, absolvent školy

