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V. roãník

VÏdy, kdyÏ pí‰i tyto úvodní fiádky, snaÏím se zamyslet nad tím, co dobrého se
nám ve ‰kole v posledním období podafiilo vykonat. Ani teì na sklonku ‰kolního
roku toho není málo.
Velkou radost nám opût udûlalo druÏstvo na‰ich ÏákÛ v mezinárodní
soutûÏi rybáfisk˘ch ‰kol, kdy jsme opût získali, tentokrát s pfiehledem, první místo
v soutûÏi druÏstev a putovní pohár tak jiÏ tfii roky neopou‰tí na‰i ‰kolu. Pfied
nûkolika dny probûhly maturity 4. roãníku. Úspû‰nost studentÛ byla letos
velmi dobrá. Tentokrát nás v˘kony studentÛ opravdu potû‰ily. Bylo vidût, Ïe
byli na zkou‰ky dospûlosti dobfie pfiipraveni. Asi tak bychom si to pfiedstavovali
kaÏd˘ rok.
Podafiilo se obnovit vzájemné studentské v˘mûny s polskou ‰kolou, probûhl
nás pobyt studentÛ ze ·védska. Nejasná je pouze budoucnost spolupráce
s francouzskou ‰kolou v Ahunu. Probûhly odborné exkurze, vãetnû nov˘ch se
zamûfiením na vodní stavby.
Podle harmonogramu probíhají práce na ‰kolním projektu. Jeho v˘sledkem
bude, mimo jiné, otevfiení ‰kolního muzea na podzim leto‰ního roku. Upravené
pÛdní prostory a nové akvárium v suterénu jiÏ mohli náv‰tûvníci ‰koly vidût
a ne‰etfiili chválou.
Pfieji v‰em pfiíjemné prázdniny.
Karel Dubsk˘

V pondûlí 20. kvûtna odjelo
10 vybran˘ch studentÛ na
zájezd do Chorvatska. Na‰e
‰kola si povaÏuje, Ïe byla
vybrána Ministerstvem zemûdûlství jako jedna ze dvou
‰kol na‰í republiky do programu, kter˘ má prohloubit
spolupráci s Chorvatskem na
úrovni studentsk˘ch v˘mûn.
■ ■
Od 2. do 22. kvûtna trvaly
leto‰ní maturity 4. roãníku.
Studenti pfii nich dosáhli
velmi pûkn˘ch v˘sledkÛ a ve
stfiedu 27. 5. pfievzali na
Mûstském úfiadû ve VodÀanech maturitní vysvûdãení.
■ ■
Pfii dnu otevfien˘ch dvefií,
kter˘ se konal 18. 5., nav‰tívilo na‰i ‰kolu 841 osob.
Jedná se o rekordní poãet
v historii ‰koly. Podûkování
patfií v‰em ÏákÛm, pedagogÛm i zamûstnancÛm, ktefií
se na zaji‰tûní akce podíleli.
Náv‰tûvníci ne‰etfiili chválou.
■ ■
Ve druhé polovinû ãervna
vycestovalo 5 studentÛ tfietího roãníku se dvûma uãiteli
na v˘mûnnou praxi do polského Sierakowa. Po nûkolika letech tak byla obnovena
spolupráce s tamní ‰kolou.
■ ■
15. kvûtna probûhla kolaudace stavebních úprav ‰kolního muzea. Práce budou
dál pokraãovat i v prÛbûhu
prázdnin tak, aby muzeum
bylo otevfieno v záfií nebo
fiíjnu leto‰ního roku.

To, co vidíte na fotografii, je model kartáãového rybího pfiechodu ve v˘stavbû.

Ing. Tibor Krajã, PhD.
Absolvoval ‰kolu v roce 1993. Poté vystudoval Vysokou ‰kolu zemûdûlskou v Nitfie, zamûfiení odbor
zootechnick˘. Pochází z mûsta Zvolen na stfiedním Slovensku a pracuje jako vedoucí úseku v˘roby – produkce
násad, pro Slovensk˘ rybársky zväz – Rada v Îilinû.

Jak se vyvíjela va‰e profesní
dráha po absolvování rybáfiské
‰koly?
Po odchode z VodÀan som úspe‰ne absolvoval príjímacie skú‰ky
do Brna na Mendlovu univerzitu,
av‰ak ako cudzieho ‰tátneho príslu‰níka (v roku 1993 sa rozdelila
na‰a spoloãná republika) ma
tesne pred nástupom prekvapila
v˘‰ka ‰kolného uvedeného v obdrÏanom liste pred zápisom do
prvého roãníka, kde za jeden semester odo mÀa Ïiadali 50 000 Kã!
V tomto liste mi ako náhradu
umoÏnili prestup na Slovenskú
poºnohospodársku univerzitu, vtedy Vysokú ‰kolu poºnohospodársku v Nitre. Pre objektívnosÈ
musím dodaÈ, Ïe mi ponúkli po
dvoch rokoch vrátiÈ sa späÈ do
Brna a do‰tudovaÈ ‰pecializáciu
rybárstvo, ão sa v‰ak nestalo.
Univerzitu v Nitre som skonãil
v roku 1999 pod vedením doc.
Ing. Ivana StráÀaia, ktor˘ mi odovzdal základy ichtyológie. Pred
nedávnom (2012) som úspe‰ne
na tejto ‰kole dokonãil aj III. stupeÀ vysoko‰kolského ‰túdia, tzv.
doktorandské studium v oblasti
rybích prechodov.
Tibore, patfiíte mezi poslední
studenty na‰í ‰koly ze Slovenska.
Pamatujete si je‰tû, kolik
uchazeãÛ ze Slovenska bylo na
pfiijímaãkách a kolik se vás do
‰koly dostalo?
Príjímacie skú‰ky do VodÀan som
robil na gymnáziu vo Zvolene v
roku 1989. Koºko sa nás na
„rybárnu“ zo Slovenska hlásilo
neviem, ale prijatí sme boli ‰iesti
z celkového poãtu pûtatfiicet
‰tudentov. AÏ na konci ‰koly som
pochopil v˘znam tohoto slovného spojenia. Celkove nás totiÏ
skonãilo 30, piati nedokonãili.

Som v‰ak rád, Ïe nás skonãilo
v‰etk˘ch ‰esÈ Slovákov.
Práve poãas posledn˘ch VodÀansk˘ch rybársk˘ch dní sme
mali stretnutie po 20 rokoch a je
veºmi dobré, Ïe viac ako polovica
z na‰ej triedy pracuje s vodou
a rybami.
Jak ãasto jste dojíÏdûli domÛ
a jak jste trávili ãas
ve VodÀanech?
„Odjezdovky“ b˘valy kaÏd˘ch
4–5 t˘ÏdÀov. Niekedy sa to pretiahlo aj na „‰est nedûl“. Priznám
sa, Ïe najmä zo zaãiatku bolo pre
nás ako 14 roãné deti pomerne
zloÏité tento ãas vydrÏaÈ. Cesta
z domu do ‰koly trvala pribliÏne
17 hodín. Ale kolega z v˘chodu
cestoval o ‰tyri hodiny dlh‰ie.
V˘hodou bolo, Ïe nám vedenie
‰koly umoÏnilo vynechaÈ jeden
deÀ ‰koly pred cestou, a do ‰koly
sme sa vracali aÏ v utorok ráno
na druhú hodinu.
Vo VodÀanoch sme sa mali
v˘borne. Radi na to spomíname.
Zo zaãiatku sme chodili najmä
na ryby na Blanici (pod buben
u kameÀáku na hady), hrávali

sme futbal, cez víkendy chodili
na diskotéky na PraÏák. V tom
období, asi „ve tfieÈáku“ nastúpili na ‰kolu star‰í kluci z Tfiebonû
do prváku. Jeden z nich cviãil
Teakwondo a priznám sa, Ïe
nás t˘m dosÈ pobláznil. Ja som
mal to ‰Èastie, Ïe sme spolu so spolub˘vajúcim Romanom Királym
z Poltára chodievali hrávaÈ za
VodÀany volejbal a pochodili
sme tak cez víkendy skoro celé
juÏné âechy. A aj keì sme ãastokrát na zápasech len podávali
lopty, vìaka volejbalu dodnes
máme vo VodÀanoch kamarátov
nielen rybárov, ale aj vodÀansk˘ch.
Rád by som spomenul, Ïe sme
trávili veºa ãasu na brigádách,
aby sme si zarobili nejakú tú
korunu navy‰e. Pre porovnanie
za internát sme platili od 400 do
600 Kãs, neskôr 1000 Kã (r. 1993)
na mesiac, cesta domov na prÛkazku cca 32 Kãs. Pivo Pod vûÏí
3,30 Kãs, u Mery 2,50 Kãs. Urãite
by sa dalo spomenúÈ aj na niektoré lumpárny, ale to uÏ k stúdiu
vo VodÀanoch patrilo. Tradiãné
Taneãní s Viktorom Bla‰ãákom,
maturitní veãírek v Netolicích,
diskotéky na PraÏáku...

MÛÏete nám struãnû
pfiedstavit SRZ?
Slovensk˘ rybársky zväz bol aÏ do
roku 1993 súãasÈou âeskoslovenského rybárskeho zväzu. V súãasnosti máme viac ako 100 tisíc
ãlenov. Tak ako v âechách a na
Morave je na‰ou hlavnou úlohou
vykonávaÈ starostlivosÈ o rybárské revíry v súlade s definíciou
rybárského práva (chrániÈ, chovaÈ a loviÈ ryby). Od roku 2002
platí na Slovensku zákon ã. 139/
2002 Z.z. o rybárstve, ktor˘ je
pomerne odli‰n˘ od toho ãeského. Za zmienku stojí, Ïe priamo
zákon stanovuje, Ïe rybárské
revíry sa prideºujú Slovenskému
rybárskému zväzu. Zákon napfiíklad tieÏ rozãlenil vody na kaprové, pstruhové a lipÀové. LipÀové
vody zákon v âechách nepozná.
Na Slovensku je rybárska stráÏ
verejn˘ ãinitel a môÏe pouÏívaÈ
pri v˘kone svojej ãinnosti v niektor˘ch prípadoch aj hmaty a chmaty
a prehºadávaÈ autá. Priamo v zákone bolo napr. tieÏ umoÏnené
loviÈ 24 hodín v mesiacoch (júl,
august), ão sa neskôr podarilo
presadiÈ aj v âechách.

Zastáváte v SRZ pomûrnû
vysokou pozici, mÛÏete popsat
kolik v˘robních subjektÛ fiídíte
a jaké je jejich zamûfiení?
V súãasnosti mi z mojej funkcie
vypl˘va riadenie odboru v˘roby,
ão v praxi znamená, Ïe na 14tich
v˘robn˘ch strediskách produkujeme násadové ryby, kter˘mi
zarybÀujeme rybáfiské revíry na
Slovensku.
Obhospodarujeme pribliÏne
500 ha vodn˘ch nádrÏí a rybníkov a okrem toho ‰esÈ stredísk
je zameran˘ch na produkciu
pstruha potoãného, dúhového,
lipÀa, hlavátky, podustvy (ostroretka) a niektor˘ch in˘ch reofiln˘ch druhov r˘b. Zamestnávame
vo v˘robnom procese 45 ºudí,
z toho 3 Ïeny. Pre zaujímavosÈ
11 mojich kolegov skonãilo práve
VodÀany a 5 uãili‰te v Tfieboni.
Produkcia je zameraná prevaÏne
na kapra (4 000 q násad urãen˘ch kaÏdoroãne na zarybnenie),
u pstruha sa zameriavame na
pstruha potoãného aÏ do trÏnej
veºkosti. Medzi najaktuálnej‰ie
problémy aj u nás radíme najmä
kormorána, vydru a volavku, ale

Trofejní úlovek hlavatky (Rakousko)

tieÏ zníÏenie prietokov v na‰ich
riekach a v˘stavbu MVE a ÈaÏby
‰trkov, ktoré v˘znamne ovplyvÀujú tradiãné neresiská ohrozen˘ch druhov r˘b.
Co obná‰í va‰e práce?
V súãasnosti je to najmä koordinácia v˘robného procesu na
na‰ich strediskách od produkcie
r˘b v liahÀach, cez zabezpeãovanie násad na nasadenie chovn˘ch
rybníkov, organizácia plnenia,
resp. ãerpania rozpoãtu, príprava
jesenného lovenia, distribúcia
násad, vánoãn˘ prodaj. V poslednej dobe je to ale tieÏ príprava
projektov z OPRH pre akvakultúru, pripomienkovanie legislatívnych návrhov a iné papierové,
nie pre mÀa príli‰ naplÀujúce
papierovanie, ale aj to je v dne‰nej dobe veºmi potrebné. V súãasnosti ãlovûk – rybár musí byÈ
veºmi v‰estrann˘, flexibiln˘ ale
musí sa tieÏ vedieÈ obklopiÈ
‰ikovn˘mi kolegami a vytvofiit
t˘m ºudí, ktor˘ch práca rybárov
baví a sú ochotní a schopní pre
správnu vec zabojovaÈ.

Na‰e studenty by urãitû zajímala
hlavatka, jak je to nyní s jejím
chovem na Slovensku?
Na Slovensku má chov hlavátky
veºkú tradíciu, a na‰a generácia
sa snaÏí v nej pokraãovaÈ. Ale
priznám sa, nie je to vôbec
jednoduché. Máme problémy
s tvorbou a poãetnosÈou generaãn˘ch stád.
V súãastnosti sú 3, o celkovom
poãte cca 50 r˘b. Áno, je to málo,
na druhej strane je nutné poznamenaÈ, Ïe klesá zájem o násady
hlavátky. PoÏiadavky stúpajú
azda len v kategórii dvojroãné
a star‰ie násady. Dôvod je veºmi
jednoduch˘. Na na‰u ichtyofaunu voºn˘ch vôd v˘znamne negatívne vpl˘vajú antropogenne
vplyvy ako aj uÏ spomenutí
ryboÏraví predátori. Tieto faktory zniÏujú poãet sprievodn˘ch
druhov typick˘ch pre podhorské
toky s v˘skytom hlavátky.
Hlavátka ako predátor na
vrchole potravnej pyramídy vo
vodách nenachádza dostatek
potravy a trpí. Na to reagujú
niektorí rybárski hospodári tak,
Ïe k˘m sa nezlep‰í tento stav
obmezili vysádzanie hlavátky do
na‰ich riek na minimum. To vedie
k poklesu poÏiadaviek na násady
hlavátky.

Dochází v posledních letech
k trofejním úlovkÛm této ryby?
BeÏne sa lovia hlavátky do 10 kg
a 100 cm dæÏky. Sledujem tento
trend a je moÏné kon‰tatovaÈ, Ïe
priemerná hmotnosÈ úlovkou
hlavátky stúpa. Budem veºmi rád,
ak si tú svoju hlavátku prídete na
Slovensko chytiÈ aj vy, pán riaditeº.

Príjmite to, prosím, ako moje
pozvanie.
Prajem v‰etk˘m ãitateºom
okolo seba veºa dobr˘ch ºudí,
s priazniv˘m pochopením pre
na‰e rybárstvo a rybníkárstvo.
S Tiborem Krajãem rozhovor vedl
a za pozvání srdeãnû dûkuje
Karel Dubsk˘.

Ze vzpomínek absolventů…

A co úlovky?

Vzpomíná Karel Veselý:

Úlovky standardne dosahujú
pribliÏne 100 ks privlastnen˘ch
hlavátok nad 80 cm na v‰etk˘ch
na‰ích hlavátkov˘ch vodách. Som
rád, Ïe systém ChyÈ a pusÈ sa
objavuje aj pri tomto spôsobe
lovu. Za spomenutie stojí, Ïe
hlavátky sa na Slovensku lovia na
speciálne povolenie, ktoré oprávÀuje jeho drÏuteºa iba na peÈ
vychádzok k vode v jednom roku.
Loví sa iba dva mesiace (november–december) v roku, v˘nimkou
sú hraniãné vody s Poºskom
(Dunajec a Poprad), kde sa loví
uÏ od septembra. DrÏiteº takéhoto povolenia si môÏe privlastniÈ
iba jednu hlavátku za rok.

... Rád bych vzpomenul na učitele školy Jaroslava Suchého. Ten dobře vedl
pěvecký kroužek studentů a společně jsme pak ještě tuto činnost dále rozšířili
navíc o recitační kroužek. Dodnes je v kronice školy zapsáno, kolik vystoupení jsme
absolvovali a jaká ocenění jsme získali. Na soutěžích jsme obvykle bývali v závěsu
za strakonickým Prácheňským souborem písní a tanců, který vedl můj spolužák
z českobudějovické pedagogické školy Josef Režný.
Ve svém archivu mám dosud uloženy divadelní plakáty i fotografickou
dokumentaci z vystupování souboru studentů rybářské školy. Jen tak na
dokreslení: nacvičili a sehráli jsme tenkrát čtyři pohádky pro děti, osm představení
pro dospělé, uspořádali šest kulturních a hudebních pořadů s vážnou hudbou. Se
svými vystoupeními zajížděl studentský soubor do okolních měst – Bavorova,
Netolic, Volyně, ale i do větších vesnic – Skočic, Drahonic, Libějovic a mnohých
dalších. Celkem soubor rybářské školy uskutečnil téměř 200 nejrůznějších
vystoupení. V roce 1953 jsme pak stáli u obnovy řady tradičních rybářských
zvyků a obyčejů, dříve samozřejmých při ukončování výlovů rybníků. Nešlo jen
o tradiční pasování, přijímání do rybníkářského cechu, ale třeba i o vzpomínku na
zemřelé rybáře házením věnce do rybníku u výpustě, ale bylo by toho mnohem víc...
Karel Veselý, rybářskou školu absolvoval v roce 1937,
v letech 1952–1955 působil ve škole jako vychovatel.
Zdroj: almanach z r. 1995

OBHÁJILI JSME!
Dne 17. 4. 2013 vyrazila na‰e ãtyfiãlenná posádka s uãitelsk˘m doprovodem na 11. mezinárodní
soutûÏ rybáfisk˘ch ‰kol, která se konala na Slovensku. My soutûÏící jsem byli pfiipraveni ukázat,
co v nás je. V‰e zaãalo prohlídkou ‰koly. Nejvíce nás upoutalo nádherné jezírko, které si Ïáci
sami postavili.
Po vydatné, i kdyÏ pro nás netradiãní veãefii (fiízek s r˘Ïí), následovala první disciplína. Poté
jiÏ v‰e probíhalo v rychlém sledu. Poãáteãní nervozita z nás rychle opadla a zaãali jsme si soutûÏ
uÏívat. Atmosféra byla napínavá. Rivalita, která se vyskytovala v dfiívûj‰ích letech, byla pryã. Se
studenty z ostatních ‰kol jsme si rychle zaãali rozumût.
Poslední disciplína – lov ryb na udici, která byla spí‰e odpoãinková, probûhla za krásného
poãasí a skvûlé atmosféry. Vrcholem soutûÏe bylo vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Podafiilo se nám obhájit
vítûzství. V‰ichni jsem mûli radost a ten kámen, co nás tíÏil, byl také pryã.
Samozfiejmû, vítûzství se muselo náleÏitû oslavit. OdjíÏdût se nám ani moc nechtûlo. Myslím, Ïe
budu mluvit za v‰echny soutûÏící, kdyÏ fieknu, Ïe soutûÏ byla nádherná, uÏili jsme si ji, nauãili se
nûco nového. Nelituji toho ãasu, co jsem vûnoval pfiípravû, protoÏe to stálo za to. Samozfiejmû, nic
by ne‰lo bez podpory od vedení ‰koly a uãitelÛ.
Na závûr bych v‰em úãast na této soutûÏi vfiele doporuãil.
Josef Kudláãek

Syndrom fotrovatûní - maturitní téma zpracované Ïáky 3. roãníku
V dne‰ní dobû zaãínáme u vût‰iny muÏÛ v produktivním vûku
zaznamenávat váÏn˘ problém, jak˘si syndrom. Pfiíznaky jasnû projevující
se na první pohled spoãívají v tom, Ïe je pravidelnû pfii kaÏdém obûdu
zapnutá televize, na WC je uskladnûn denní tisk, svleãené obleãení se
nachází vedle manÏelského loÏe, dále ãasto pozorujeme exhibicionismus
a pravidelné nakupování oblíbeného piva. V‰ímáte si tûchto pfiíznakÛ i ve
svém blízkém okolí?? Ano?? Tak to máte váÏn˘ problém, protoÏe se ve va‰í
domácnosti vyskytl syndrom fotrovatûní.
Tento syndrom má dvû stádia. Poãáteãní a pokroãilé. V poãáteãním
stádiu se syndrom projevuje velmi zlehka. Pravidelné chození po práci na
dvû a sledování hokeje nebo fotbalu je na denním pofiádku. Pokraãuje se
jeÏdûním na ryby, odkládáním rÛzn˘ch domácích prací na zítfiek, protoÏe
co mÛÏe‰ udûlat dnes, odloÏ na zítfiek a má‰ den volna, a pravidelné
vûnování se svému mazlíãku ,,gauãíãku.“ V poãáteãním stádiu je syndrom
je‰tû mírn˘, ale pfiehoupne-li se do stádia pokroãilého, tak máte váÏn˘
problém. Máte doma fotra!! Hladina lenosti stoupá jako rtuÈ na teplomûru.
Poãáteãní kroky pokroãilého stádia zaãínají vÏdy vûtou: ,,UÏ jsem dlouho
nemarodil, mûl bych jít na nemocenskou…“ Tak a je to tady, pokroãil˘
syndrom fotrovatûní. Následuje ponechání v‰ech dÛleÏit˘ch vûcí na
manÏelce. Napfiíklad – kdyÏ pfiijde dítû s otázkou, jestli mÛÏe jít ven, zazní
vûta: ,,BûÏ se zeptat maminky.“ Televize neustále bûÏí a ovladaã musí b˘t
pfii ruce. Dále si také muÏ zvykne na teplou stravu tfiikrát dennû, po které
následuje fie‰ení problému s nadváhou, v˘‰kou tlaku a hladinou cholesterolu,
aÏ se to projeví v hypochondrii.
Nenechte si kazit manÏelství a bojujte s tímto problematick˘m syndromem. Nejúãinnûj‰í je tvrdá Ïenská ruka, paliãatost a umût fiíct ne v situaci
a na místech, kde se nefiíká. Hodnû ‰tûstí v boji proti fotrovatûní!!
Vojtûch Vetch˘

Jaro
Vala Jiří
Včera ještě sněžilo
a dnes slunce zasvítilo.
Ptáci křičí, že je jaro,
však tepla je zatím málo.
Svítí, svítí čím dál víc,
lépe bude za měsíc.
Všechno už se raduje,
slunce všechno maluje.
Vše je zase plné lásky,
těšíme se na pomlázky.

Syndrom fotrovatûní je vûc, která potkává muÏe okolo ãtyfiicátého roku Ïivota, coÏ je vûk, kdy
odrÛstají dûti z prvního manÏelství. Je jednoduché zdÛvodnit, proã se tohle dûje pouze u muÏÛ
a u Ïen nikoli. Ve vût‰inû rodin se Ïena stará o „hlavní vûci“ dÛleÏité pro chod rodiny a domácnosti.
Co mÛÏeme rozumût pod pojmem hlavní vûci? Mám na mysli v‰e od placení úãtÛ za bydlení pfies
platby poji‰tûní aÏ po nákupy. MuÏ vût‰inou ani neví, co, kdy a jak˘m zpÛsobem se platí. Nemusí se
zajímat o nic jiného neÏ o práci a o pofiady, které mu v pozdních odpoledních a veãerních hodinách
vysílají v televizi. Komu by se nelíbilo pfiijít z práce, hodit si sprchu a v klídku posedávat s nohama na
stole a pivem v ruce, kdyÏ mezitím manÏelka vafií veãefii, kontroluje dûtem úkoly a podepisuje Ïákovské
kníÏky. Podívejme se na harmonogram dne prÛmûrného ãtyfiiceti nebo pûtaãtyfiicetiletého muÏe.
Ráno vstane do práce, odpracuje si své poctivé dopolední hodiny, zaskoãí nûkam na obûd a pokraãuje v práci. Po pracovní dobû se sebere a jede domÛ, umyje se, sedne si k televizi a vût‰inou u ní
usne. V deset nebo jedenáct hodin se vzbudí s tím, Ïe mu „sakra nûjak ztuhnul krk z toho pitomého
kfiesla“ a pfiemístí se do postele. A nyní harmonogram dne Ïeny – ráno vstává do práce, odpracuje si
v práci dobu stejnou jako muÏ. Po práci vût‰inou musí obstarat nákupy. Pfiijede domÛ, ale ,,práce“
pro ni nekonãí. Uvafiit veãefii, um˘t nádobí a vût‰inou je‰tû uklidit nepofiádek po manÏelovi a dûtech.
Není se ãemu divit, Ïe muÏi tzv. ,,fotfiíkovatí“. Pokud by se starali o v‰echny tyhle vûci, na
fotfiíkovatûní by jim zfiejmû ani nezbyl ãas.
Tomá‰ Hájek

Zimní chytání na mu‰ku oãima zaãáteãníka
Asi jako kaÏd˘ do rybafiiny zapálen˘ ãlovûk si v zimû lámu hlavu nad tím, kdy uÏ
roztaje led a budu moci vyrazit na ryby. V dal‰ích fiádcích se vám tedy budu snaÏit popsat
jednu z m˘ch prvních v˘prav na mu‰ku v tomto roce.
Jsem student, kter˘ spadá do kategorie zaãáteãníkÛ v oblasti mu‰kafiení, a podle toho
tedy vypadá i moje v˘bava. K mu‰kafiení nebo lépe fieãeno lovu na umûlou mu‰ku mû
pfiivedli kamarádi, ktefií dobfie znají krásy tohoto zpÛsobu lovu.
O jarních prázdninách, které jsem mûl v polovinû bfiezna, jsme s rodiãi plánovali, Ïe
spoleãnû vyrazíme na hory. Z dÛvodÛ chybûjící dovolené obou rodiãÛ jsem mûl polovinu
prázdnin strávit doma a mûl jsem se nudit. ProtoÏe jsem ale ten typ ãlovûka, kter˘ si
rad‰i vyrazí na ryby, neÏ jen sedí doma u poãítaãe, tak mi ihned po probuzení bylo jasné,
Ïe právû tento den je ten prav˘ na v˘pravu na ryby. Vstával jsem, kdyÏ mi první paprsky
slunce prosvûcovaly pokoj. Posbíral jsem vûci pro rybafiení nezbytné a vyrazil jsem.
Nevûdûl jsem, kam pfiesnû pÛjdu nebo na co pfiesnû budu chytat, ale drÏel jsem se dobré
my‰lenky, Ïe od vody musím odcházet s pocitem, Ïe jsem se zase nûco pfiiuãil.
S úmyslem, Ïe vyrazím na potok, jsem si vzal takzvan˘ francouzsk˘ návazec. Mu‰ky
jsem v takové zimû navázal jen tak bez oãekávání, Ïe by na nû mûla pfiijít jedna z tûch
vût‰ích ryb, které potok ve sv˘ch tÛÀkách ukr˘vá. Jako spodní mu‰ku jsem navázal
neonku se stfiíbrnou hlaviãkou a vrchní mu‰ku Belgiãanku. Po prochytání ãásti potoka bez zábûru jsem do‰el
aÏ k tÛÀkám, na kter˘ch jsem nikdy pfiedtím nechytal a o kter˘ch jsem mûl mínûní, Ïe jsou vychytané od
místních pytlákÛ.
Po pár hodech pfies tÛÀku ‰irokou sotva 5 metrÛ jsem ztrácel nadûji v ulovení ryby, která by alespoÀ
zabrala a udûlala mi radost. Zaãal jsem si tedy v‰ímat ptactva okolo mû a krásy pfiírody. Levou rukou jsem jen
tak nesmyslnû pohyboval prutem nahoru dolu, doleva doprava a podvûdomû doufal, Ïe by o háãek zavadila
tfieba ouklej. Pfii pozorování nutrie okusující trávu u druhého bfiehu jsem
najednou cítil nepatrné po‰kubnutí prutu smûrem dolÛ. Zbystfiil jsem,
zahledûl se na ‰piãku prutu a pfiendal prut do druhé ruky. Najednou
pfii‰el zábûr znova a já netrpûlivû zasekl. Netu‰il jsem, co za rybu se snaÏilo
o seÏrání mojí nástrahy, ale vûdûl jsem, Ïe tu rybu z vody vytáhnu. Po
záseku se naviják roztoãil jak pfii lovu tajmenÛ a ryba spla‰enû zamífiila
po proudu do neznáma. Poutáhl jsem brzdu. Ryba napínala vlasec natolik, Ïe
prut byl ohnut aÏ k rukojeti. Nebyl jsem na takto mûkk˘ prut zvykl˘, a tak
jsem ãekal rybu velikosti kapra nebo velkého tlou‰tû. Do poslední chvíle se
ryba nechtûla ukázat, aÏ tu najednou se pod m˘ma nohama zjevil cejn cca
35 cm. Hned po zpozorování ryby jsem zaãal jásat, Ïe i na mu‰ku se dá
chytit velká ryba.
Po vytaÏení cejna z vody jsem prut pfievázal a jako obû mouchy pouÏil
neonku. Zábûry zaãaly pfiicházet ãastûji, aÏ to byl zábûr za zábûrem a ryba
za rybou. Ryby sice nebyly veliké, ale bylo jich mnoho, a za celou v˘pravu jsem jich chytil okolo 18.
Úãel v˘pravy jsem tedy splnil a domÛ se vracel s dobrou náladou skoro aÏ za tmy. V‰em podobn˘m
zaãáteãníkÛm i pokroãil˘m tedy pfieji hodnû úspûchÛ na rybách.
S pozdravem T. Párys

Pfiíbûh obfiího akvária

Jifií Hronek

Tak je to tady. Nové, velké akvárium je na svém místû, dekorace i technika nainstalovány, voda napu‰tûna a ryby se vesele
prohánûjí ve svém novém pfiíbytku. Zpoãátku to vypadalo velmi neurãitû a nejistû, kdyÏ vznikl nápad promûnit zatuchlou
sklepní místnost v jeden ze stfiedobodÛ na‰í ‰koly. PÛvodnû mûlo b˘t akvárium umístûno pfiímo ve zmiÀované místnosti, do
které by náv‰tûvníci vcházeli stávajícími dvefimi. OkamÏitû se v‰ak objevilo nûkolik problémÛ. Akvárium by nemohlo b˘t tak
velké, jak jsme si pfiedstavovali, protoÏe za akváriem musel vzniknout alespoÀ minimální manipulaãní prostor. Náv‰tûvníci by
si navíc ani nemohli vychutnat impozantnost nádrÏe, kdyÏ by byli nuceni hledût na celé akvárium z místnosti na krátkou vzdálenost. Proto se zrodila my‰lenka, umístit akvárium rovnou do nosné zdi tak, aby bylo vidût celé pfiímo z chodby. Tak se také
stalo. Za akváriem vznikla na míru vybavená manipulaãní místnost a vchod do této místnosti byl vytvofien otvorem do zdi
v zázemí studenovodní akvaristiky.
Vlastní nádrÏ o objemu 2 600 litrÛ preciznû vyrobila a s neãekanou elegancí (vzhledem k takfika pÛltunovému kolosu)
dodala a nastûhovala brnûnská firma Sklorex. Akvárium je vybaveno dvûma vnûj‰ími filtry o celkovém v˘konu 7 000 pfieãerpan˘ch litrÛ za hodinu. Osvíceno je osmi 150 cm záfiivkami a za zmínku stojí také noãní osvûtlení, které mohou náv‰tûvníci
spatfiit brzy ráno nebo veãer. Je tvofieno modr˘mi led diodami a má simulovat jak˘si svit mûsíce do amazonské tÛnû. Nûktefií
z rybích obyvatel jsou totiÏ aktivní hlavnû za soumraku a toto fie‰ení umoÏÀuje jejich sledování i v noci.
Úvahy o tom, jaké Ïivoãichy do akvária umístit, byly sv˘m zpÛsobem velmi rychlé. Mnû osobnû k tomu staãila jediná
fotografie internetové prezentace jakéhosi akvária s rejnoky. Tyto sladkovodní paryby zaujmou na první pohled svou majestátností, zvlá‰tním dynamick˘m pohybem i specificky Ïraloãíma oãima. Notnou dávku tajemna a pfiirozeného respektu vzbuzuje
i jejich jedov˘ trn na ocase, kter˘ je u velk˘ch jedincÛ dost siln˘ na to, aby zabil i ãlovûka. Trny jim navíc ãas od ãasu volnû
odpadávají a dorÛstají, pfiiãemÏ volnû odpadlé trny jsou stále jedovaté. Tento fakt mû také na malou chvilku odrazoval od
pofiízení rejnokÛ. Doporuãení nûkter˘ch chovatelÛ, jak reagovat na rejnoãí bodnutí, byla totiÏ vcelku svérázná. Tak napfiíklad
vzhledem k tomu, Ïe jed rejnokÛ je termolabilní, ãili je neutralizován horkem, je pr˘ po bodnutí pfiíhodné si opafiit ruku vafiící
vodou. Tím se pr˘ úãinky jedu neutralizují. Pfii pfiedstavû ãi‰tûní akvária a automatického zapínání varné konvice pfied kaÏd˘m
ponofiením rukou do nádrÏe mû jímal pocit nejistoty. Na‰tûstí realita není tolik dramatická. Rejnoci jsou pohodáfii a nedovedu
si pfiedstavit bûÏnou situaci, kdy by laãnû útoãili na ãlovûka.
Kromû rejnokÛ (Potamotrygon motoro King Marbled Orinoco) najdeme v nádrÏi dal‰í vzácnosti, napfiíklad arowanu
dvojvousou (Osteoglossum bicirrhosum). Tato ‰tíhlá ryba, zdrÏující se pfieváÏnû u hladiny, je zajímavá z mnoha dÛvodÛ.
V pfiírodû dorÛstá velikosti aÏ ke dvûma metrÛm a dokáÏe vyskoãit nad hladinu tfii aÏ pût metrÛ (!). Umí rozevfiít ústa na
neskuteãn˘ úhel 180°. KdyÏ k tomu pfiipoãteme dokonal˘ zrak, máme predátora, kter˘ se Ïiví kromû ryb také drobnûj‰ími ptáky,
které je schopen ulovit pfiímo v letu. Nikdo s touhle my‰lenkou je‰tû nepfii‰el, ale napadá mû v této souvislosti fie‰ení otázky
problematiky kormoránÛ… MoÏná by flotila arowan vyrovnala pomûr sil v na‰ich vodách?…
Ve spleti kofienÛ mÛÏeme spatfiit také zatím drobné ryby, které jsou tvarovû podobné znám˘m krun˘fiovcÛm – ancistrusÛm.
Jsou to panakové (Panaque nigrolineatus gold) a krun˘fiovec s pfiídomkem zlaté nugety – podle pfiekrásného zbarvení koncÛ
ploutví a skvrn po tûle (Baryancistrus sp. Golden nugget). Tyto ryby spolu s krun˘fiovcem Acanthicus adonis (kter˘ je nejvût‰ím
krun˘fiovcem na svûtû a dorÛstá více jak jednoho metru délky) mají v ústech speciální zuby, které jsou urãeny ke strouhání dfieva
z potopen˘ch stromÛ a kofienÛ. Jsou to navíc jedny z mála ryb, které ke svému Ïivotu potfiebují dfievní hmotu a dokáÏou trávit
celulózu, podobnû jako napfiíklad dfievokazn˘ hmyz.
V neposlední fiadû je zapotfiebí jmenovat anténovce ‰tíhlého (Sorubim lima). Tato zvlá‰tní ryba s tlamou tvaru hubice
od vysavaãe je mezi akvaristy velmi vzácná a vidûli bychom ji jen v nûkolika svûtov˘ch zoo. Je totiÏ i v pfiírodû celkem
ohroÏen˘m druhem, takÏe se s ním urãitû nesetkáme bûÏnû. Tuto rybu spolu s mnoha dal‰ími nám do expozice vûnoval
kamarád Zdenûk Gottwald, kter˘ se zároveÀ podílí na celkové podobû a fungování tohoto akvária.
Pokud vás pfiedchozí odstavce zaujaly, pfiipomínám, Ïe souãasná expozice ryb je‰tû není definitivní a dal‰í zajímavosti
v blízké dobû pfiibudou.
PfiestoÏe i dal‰í akvarijní sínû by sv˘m zpÛsobem zasluhovaly rÛzné opravy a vylep‰ení, je tfieba podotknout, Ïe to, co se na
na‰í ‰kole postupnû, bûhem témûfi dvou desetiletí, v suterénu vytvofiilo, nemá pravdûpodobnû na Ïádné ‰kole v republice obdoby.
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