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VI. roãník

Není to tak dávno, psal se rok 2011, kdy v na‰í ‰kole poprvé nastoupily dvû
tﬁídy jednoho roãníku. Od té chvíle jsme si uÏ zvykli na to, Ïe máme ve ‰kole
„áãko“ a „béãko“. V‰e se podaﬁilo vyﬁe‰it. Studenti nového zamûﬁení Vodní
stavby v rybáﬁství zaujali místo v pavilonu VO·, na místech slábnoucích
roãníkÛ vy‰‰í odborné ‰koly.
Za tﬁi roky, které od té doby uplynuly, se udûlalo ve ‰kole pro rozvoj
nového zamûﬁení nemálo práce. JiÏ jako samozﬁejmost vnímáme odbornou
uãebnu vodních staveb v suterénu ‰koly. Vybavena byla druhá tﬁída pro práci
na poãítaãích, k dispozici jsou pﬁenosné notebooky. Dal‰í nová víceúãelová
tﬁída vznikla v hlavní budovû na místû b˘valé knihovny. V˘uku odborn˘ch
pﬁedmûtÛ pro stavební zamûﬁení zaji‰Èují odborníci z praxe. Bylo vydáno ‰est
nov˘ch uãebnic. V této dobû jiÏ budou mít roãníky za sebou i nové typy
odborn˘ch exkurzí. TﬁeÈáci se chystají na blokovou prázdninovou praxi
u stavebních firem zab˘vajících se stavbou a údrÏbou vodních dûl. Îe to v‰e
dá nemálo práce, není tﬁeba zdÛrazÀovat.
Odmûnou nám je, Ïe vûci fungují a v‰e se vyvíjí smûrem, kter˘ si v‰ichni
ve ‰kole pﬁejeme. Také letos v záﬁí nastoupí minimálnû 20 ÏákÛ do nové 1. B.
Tím se poãet tﬁíd stﬁední ‰koly zkompletuje na 8. Spolu s ostatními Ïáky
a studenty dálkového studia tak na na‰í ‰kole bude studovat více neÏ 200
studentÛ. To je v období nepﬁíznivého demografického v˘voje úspûch.
Karel Dubsk˘

Školní muzeum vidělo již
více než 3 000 návštěvníků.
Jen při posledním dnu otevřených dveří v rámci Vodňanských rybářských dnů
přišlo 750 zvídavých a vesměs spokojených osob.
■ ■
Dne 22. května naši školu
navštívil ministr zemědělství
ČR Marian Jurečka. Ve škole
strávil asi hodinu a půl. Pan
ministr svůj čas rovnoměrně
rozdělil na setkání s vedením
školy, prohlídku školy a besedu se žáky. Stalo se tak
u příležitosti cesty po jižních
Čechách a to, že si vybral
naši školu, nás potěšilo.
■ ■
Opět u nás natáčela Česká
televize. Konkrétně se jedná
o pořad pro děti Náš zvěřinec na kanálu D. V reportáži
vystupují i naši žáci.
■ ■
Součástí přijímacího řízení
se po několika letech staly
povinné zkoušky z přírodopisu. Podle všeho to zájem
o naši školu negativně neovlivnilo.
■ ■
Naše škola postavila své
vlastní družstvo v rybolovné
technice a to se zúčastnilo
klání v rámci II. ligy v Meziboří v Krušných Horách. Jak
jsme dopadli, si můžete přečíst uvnitř tohoto čísla Rybovin.
■ ■

ROZHOVOR S ABSOLVENTEM
Prof. Dr. Ing. Jan Mareš
absolvoval Stﬁední rybáﬁskou ‰kolu ve VodÀanech v roce 1981. Poté po vût‰í ãást svého profesního Ïivota pÛsobí
jako pedagogick˘ pracovník v Ústavu zoologie, rybáﬁství, hydrobiologie a vãelaﬁství na Mendelovû univerzitû
v Brnû. Postupnû získal hodnost docenta a letos v bﬁeznu byl jmenován profesorem. Îáci na‰í ‰koly se s ním
mohou kaÏdoroãnû setkat v na‰í ‰kole, kdy k nám zajíÏdí pﬁedstavit na‰im studentÛm moÏnost studia na rybáﬁské
specializaci na Mendelovû univerzitû.
Pane profesore, mÛÏete zavzpomínat,
co Vás vedlo k rozhodnutí studovat
Stﬁední rybáﬁskou ‰kolu?
Jednoznaãnû pÛsobení mého otce
na této jedineãné ‰kole. Díky jemu
jsem mûl jiÏ od raného dûtství pﬁístup
zejména na ‰kolní pokusnictví, kde
si vzpomínám na svÛj „první v˘lov“
v pﬁed‰kolním vûku. Jednalo se
o roãka sumce velkého, to je‰tû Ïil
star˘ pan Khain. Pak jsem mûl moÏnost se zúãastnit celé ﬁady dal‰ích
„akcí“. Poloumûl˘ v˘tûr kapra, hnízda pro sumce, dovoz maìarsk˘ch
lyscÛ, inkubace jiker kapra z umûlého v˘tûru pod hrází rybníka (a prsty
zelené od malachitky), umûl˘ v˘tûr
potoãáka a práce na líhni. Samozﬁejmû
jsem se dostal i do budovy vlastní
‰koly, která mne dlouhá léta naplÀovala a moÏná dodnes naplÀuje pocitem úcty a odpovûdnosti k práci
na‰ich pﬁedkÛ. Musíme si uvûdomit,
Ïe rybáﬁská ‰kola, její pedagogové
i studenti byli (a doufám, Ïe stále
jsou) v˘znamnou souãástí Ïivota
mûsta VodÀan. Mûl jsem snad jinou
A samozﬁejmû na v‰echny na‰e
volbu?
mimo‰kolní aktivity. Sportovní i kulturní. Ko‰íkovou, kopanou, skomírajíJak vzpomínáte na studentská léta cí zimní stadion, spartakiádu a taneãní,
ve VodÀanech?
tradiãní mikulá‰skou i maturitní ples.
Velmi rád, i kdyÏ pro VodÀaÀáka Stálo to za to.
to nebylo vÏdy úplnû jednoduché.
A navíc jsem byl uãitelsk˘ synáãek. Vzpomenete si, jak to vypadalo v té
Vzpomínám na na‰e uãitele, odborníky dobû na ‰kolním pokusnictví?
ve sv˘ch oborech i na na‰i bohatou Na‰i studenti moÏná nevûdí, Ïe v té
praxi. Praktická v˘uka pokr˘vala dobû tam nebydlel správce.
i moÏnost práce na sousedním VÚRH.
V dobû mého studia tam skuteãnû
Pﬁiznávám, Ïe praxe byla pro mne správce nebyl. Provoz zaji‰Èovali
ãasto pﬁitaÏlivûj‰í neÏ v˘uka ve odborní uãitelé a uãitel na praxi, stu‰kole. âást prázdnin jsem trávil na denti, tu‰ím ve druhém roãníku, zde
·kolním rybáﬁství, zaãínal jsem na mûli t˘denní podzimní a jarní praxi.
ba‰tû âernoháj je‰tû pﬁed nástupem Oproti souãasné parkové úpravû to
do rybáﬁské ‰koly.
vypadalo tro‰ku zanedbanû.

Prioritou byla funkãnost zaﬁízení,
rybníãkÛ a probíhající praktické cviãení. VyuÏití bylo v návaznosti na v˘uku.
Koncem mého studia fungovalo
pokusnictví i jako internát a nûkolik
m˘ch spoluÏákÛ zde bydlelo.
Dovedete s odstupem ãasu
posoudit, jak Vás rybáﬁská ‰kola
pﬁipravila na dal‰í studia
a profesní kariéru?
Dne‰ní studenti ‰koly jsou na tom
o nûco lépe a o nûco hÛﬁe. V dobû
mého studia bylo stﬁední odborné
‰kolství zamûﬁeno na praktickou
v˘uku.
Poãet studentÛ pokraãujících na
vysoké ‰kole nebyl velk˘. Z na‰í
tﬁídy (34 maturujících) dále studovalo zhruba sedm aÏ osm. Tro‰ku jsme
bojovali s matematikou nebo chemií.
Z pohledu profesní pﬁípravy to bylo
podstatnû jiné. Kdo chtûl a mûl
zájem, tak bûhem studia mohl absolvovat exkurze a praxe v ﬁadû rybáﬁsk˘ch podnikÛ. A praxe a praktické
v˘uky bylo v rámci studia opravdu
hodnû. Do zahraniãní jsme se dostali
na nûkolikat˘denní praxi do NDR
(Nûmecká demokratická republika)
na klecové chovy.
V roãníku jsme byli tﬁi spoluÏáci
z VodÀan. Jeden z nás, Ing. Pavel
Nusl, u Vás uãí.
V praktické v˘uce a na praxích
jsme byli samozﬁejmû ve v˘hodû.
A nûkdy jsme taky dostali „za u‰i“,
abychom si nemysleli, Ïe to, co známe z VodÀan, staãí (coÏ se objevuje
u nûkter˘ch studentÛ i nyní). Nicménû odborn˘ základ pro cel˘ rybáﬁsk˘
Ïivot byl z vodÀanské ‰koly. A v mém
pﬁípadû i pod odborn˘m dohledem
mého otce.

K Va‰í pedagogické práci patﬁí také vûdecká práce,
tedy v˘zkumná ãinnost. MÛÏete nám popsat, na co
se v ní zamûﬁujete?
JiÏ ﬁadu let smûﬁuji ke kombinovan˘m technologiím,
kvalitû prostﬁedí ve speciálních zaﬁízeních a v˘Ïivû ryb.
To patﬁí k sobû – prostﬁedí a v˘Ïiva. Také se zab˘vám
problematikou intenzivního chovu lososovit˘ch ryb.
V podstatû od svého nástupu jsme se vûnovali poãáteãnímu odchovu ran˘ch stádií celé ﬁady rybích druhÛ.
A sumec mezi nû, a to dokonce opakovanû, patﬁil.
Diplomovou práci jsem mûl zamûﬁenu na vliv stresu
na vybrané hematologické a biochemické parametry
kapﬁího plÛdku. Tak jsem se v prÛbûhu studia i ﬁadu let
po absolvování vûnoval hematologii ryb a laboratorním
anal˘zám jejich krevní plasmy.
Jak vidíte budoucnost faremních chovÛ ryb
v ﬁízeném prostﬁedí v na‰í republice?
Rád bych ﬁekl: „Budoucnost vidím jednoznaãnû
pozitivnû.“ Podmínky chovu ryb ve speciálních zaﬁízeních
jsou „trochu“ odli‰né od tradiãního rybníkáﬁství. Jejich
specifikum je ve vysoké koncentraci ryb a nutné péãi
o kvalitu prostﬁedí. A samozﬁejmû optimalizaci v˘Ïivy,
která rozhoduje o ekonomice chovu, kvalitû produkovaného rybího masa i stavu rybího organizmu. Nutná je
kaÏdodenní péãe a precizní dodrÏování chovatelsk˘ch
postupÛ. Nev˘hodou pak vysoká investiãní nároãnost
na poãátku a provozní náklady v prÛbûhu chovu. Pﬁi
souãasné úrovni produkce ryb v rybnících je tento
zpÛsob ale jedinou cestou zvy‰ování jejich produkce.
V souãasnosti je v˘hodou vyuÏití finanãních prostﬁedkÛ
z projektÛ EU, konkrétnû OP Rybáﬁství, ke sníÏení
pﬁímého zatíÏení chovatele. Objevují se nové subjekty
budující systémy s ﬁízen˘m prostﬁedím. Nicménû vûﬁím,
Ïe i tradiãní rybníkáﬁi vyuÏijí moÏnosti tûchto systémÛ,
tﬁeba k produkci lososovit˘ch druhÛ ryb.
MÛÏete nám popsat, jaké byly Va‰e pocity
pﬁi jmenování profesorem, které udûluje
prezident republiky?
To je tûÏká otázka. Jmenovací dekrety podepsané
prezidentem republiky nám pﬁedával ministr ‰kolství ve
Velké aule praÏského Karolina. Jsem rád, Ïe se mi
podaﬁilo této pedagogické hodnosti dosáhnout. Je to vûc
profesní i osobní. B˘t profesorem v na‰em oboru je
zavazující do budoucnosti, zároveÀ to dodává urãit˘
kredit i na‰emu pracovi‰ti. V osobní rovinû je to urãitá
splátka vÛãi m˘m rodiãÛm i rodinû, která má na mém
jmenování profesorem obrovsk˘ podíl.
Na závûr mi to nedá, abych se nezeptal,
jak jste z dlouhodobûj‰ího pohledu spokojen
se studenty, kteﬁí k Vám pﬁichází od nás z VodÀan?
Musím pﬁiznat, Ïe ve vût‰inû pﬁípadÛ jsem spokojen.
Absolventi vodÀanské rybáﬁské ‰koly, kteﬁí pﬁijdou
k nám, mají skuteãnû zájem o obor rybáﬁství, tedy

alespoÀ ti, kteﬁí k nám dojdou. Na na‰í univerzitû je obor
rybáﬁství a hydrobiologie vyuãován jako navazující
magistersk˘ obor. Pokud tedy studují jiÏ bakaláﬁské
studium v Brnû, pak musí projít bakaláﬁsk˘m studiem
zootechniky, odborné pﬁedmûty mají jako volitelné
a u nás ﬁe‰í svou bakaláﬁskou práci na rybáﬁské nebo
hydrobiologické ãi hydrochemické téma. S vût‰inou
z nich v‰ak spolupracujeme od zaãátku jejich studia.
Na‰i studenti se podílejí na v‰ech na‰ich odborn˘ch
aktivitách. Odbornou zdatnost musím skuteãnû ocenit
ve vût‰inû aktivit i v˘uce odborn˘ch pﬁedmûtÛ, chci zde
ocenit úroveÀ v˘uky na va‰í ‰kole. Ocenûní si zaslouÏí
i její rozvoj, kter˘ mám moÏnost sledovat pﬁi sv˘m
pomûrnû ãast˘ch náv‰tûvách.
S Prof. Dr. Ing. Janem Mare‰em rozhovor vedl
Karel Dubsk˘.

Družstvo naší školy
zabodovalo!
V sobotu 3. 5. 2014 se konal závod v Casting
sportu. Jednalo se o jarní kolo I. a II. Ligy. Závod
probíhal v severočeském městečku Meziboří nedaleko Mostu.
Soutěžilo se v 5 disciplínách: muška skish,
muška dálka, zátěž aremberk, zátěž skish, zátěž
dálka.
Historicky poprvé se závodu zúčastnilo družstvo
Střední rybářské školy ve složení: Jindřich Nešvara,
Jan Materna, Filip Humpál, Kateřina Marková.
Jak je v Meziboří již tradicí, počasí závodu ani
závodníkům příliš nepřálo, od rána byla zima,
foukal vítr a pršelo. V tomto počasí se ani nedají
očekávat nějaké výborné výsledky, ale i přes to
získalo družstvo SRŠ skvělé umístění.
II. ligy se zúčastnilo 8 družstev z celé ČR.
1. místo získalo město Praha (Újezd nad Lesy)
skvělým výsledkem 1794,93, 2. místo vybojovala
Kroměříž s výsledkem 1629,47 a na krásném
3. místě s výsledkem 1610,87 se umístilo družstvo
SRŠ, které až do konce bojovalo o druhé místo, ale
nakonec podlehlo právě Kroměříži.
Podzimní kolo se bude konat v sobotu 13. 9. 2014
v Kroměříži, z tohoto závodu postoupí první dvě
družstva II. ligy do první ligy a naopak z I. ligy
poslední dvě družstva sestoupí do ligy druhé.
Kateřina Marková

Možná málokdo z našich současných žáků ví, že naše škola
donedávna hospodařila na třech
rybářských revírech. Kromě Blanice 3
a Zlatého potoka jsme obhospodařovali ještě zatopený důl Jaroslav,
který se nachází asi 6 km od Vodňan u obce Újezdec u Číčenic.
Moje první vzpomínka na existenci této lokality pochází z klukovských let, z doby někdy před
více než čtyřiceti lety. To jsme při
svých toulkách náhodně narazili
na tuto vodní plochu, o které
jsme neměli ani tušení. Jedná se
o 12,5 ha velké jezero, které vzniklo na místě povrchového dolu na
lignit, což je mladé hnědé uhlí. Důl
fungoval někdy do roku 1960. Poté
ho zaplavila voda. V době, o které
píši, nás zaujalo modrozelené
zbarvení vody s průhledností asi
2–3 metry. Byla to však voda bez
života. Jak jsem se dozvěděl později, příčinou bylo velmi nízké pH
kolem 4 a vysoký obsah síry.
Další vzpomínka je z roku 1980.
To již na dole hospodařila rybářská
škola. Revír se otevíral prvním
rokem pro veřejnost a já jsem si
zakoupil povolenku s číslem 3.
Dovedete si představit, jaké je to
chytání, když přijede k revíru, kde
před vámi ještě prakticky nikdo na
rybách nebyl. Nikde nebylo ani
jedno vysezené místo. Kapři brali
jako diví. Nejlepším způsobem byl
lov na kůrku chleba na hladině.
Vzhledem k menší úživnosti zde
byli kapři nejčastěji kolem dvou, tří
kilogramů, protáhlí, velmi bojovní
a s vynikajícím masem. Jejich lov
v tomto prvním roce patří k mým
nejlepším rybářským zážitkům.
To jsem ještě netušil, že krátce
po svém nástupu na rybářskou
školu se stanu v roce 1985 rybář-

ským hospodářem, který bude mít
tento revír na starost, a že za hospodaření v něm budu odpovědný
po více než dvacet následujících let.
Na revír jsme pravidelně vysazovali
asi tisícovku mírových kaprů ročně,
dále líny, candáty, štiky a bílou rybu.
Jaroslav byl však specifickým revírem. Vzhledem k jeho charakteru,
kdy prakticky chybí příbřežní partie
s rostlinstvem, se zde nikdy příliš
nedařilo fytofilním rybám. Proto
zde bylo poměrně málo potravních
a tím pádem i dravých ryb. Pokud
se něco přirozeně vytřelo, byli zde
přemnožení malí okouni, kteří se
o jikry a vylíhlý plůdek postarali.
I přes veškerou snahu to byla vždy
hlavně kaprová voda. A protože
jsme na tento revír vydávali ročně
jen kolem šedesáti povolenek za
rozumnou cenu, byli rybáři většinou spokojeni. Nejvíc sem chodili
lovci z okolních obcí a z Vodňan.
Mezi nejzajímavější úlovky patřila štika o hmotnosti 18,35 kg, řada
kaprů kolem 10 kg, několik velkých
amurů, několik okounků pstruhových, bolenů, pstruhů duhových.
Později se do revíru vysazovali
také sumci a každý rok se nějaký
o hmotnosti kolem 10–15 kg ulovil.
Na začátku jsem neuvedl důležitou
okolnost. Tato vodní plocha je
v majetku obce Číčenice. Naše
škola měla s obcí uzavřenou nájemní smlouvu a platili jsme relativně
přijatelné roční nájemné. Revír byl
pro školu cenný nejen jako voda
pro sportovní rybolov, ale také se
zde občas konaly učební praxe
nebo cvičení z odborných předmětů, například odlovy do tenat apod.
Při praktických maturitních zkouškách se na revír situovalo zkoušení
některých otázek. Někdy kolem roku
2006 jsme zaznamenali zájem obce

Číčenice získat z revíru výrazně
vyšší nájemné nebo nám smlouvu
vypovědět. To se také v roce 2007
stalo a éra působení naší školy zde
skončila.
Obec Číčenice vypsala nové
výběrové řízení. O hospodaření projevilo zájem více uchazečů. Jaroslav
nakonec získala pražská firma Tomi
- Korda (zabývá se velko a maloobchodním prodejem rybářských
potřeb).
Revír byl podle zákona o rybářství zrušen a dnes se na něm chytá
nikoliv ve smyslu výkonu rybářského práva, ale jako na uzavřené
vodní ploše s provozováním rybníkářství. Ale to už je spíše odborný
problém.
Jaký je současný stav věcí, může
každý zjistit na www.jezerojaroslav.cz.
Jezero je označováno za jednu z nejlepších vod u nás s metodou rybolovu chyť a pusť. Pokud mám informace, provozovatelé zde vysadili
mnoho trofejních kaprů a také
jeseterovité druhy ryb. Cena povolenky je zde 1 000 Kč za 24 hodin.
Minimální doba lovu je však 72
hodin. Loví se na tři pruty. Případní
návštěvníci musí počítat s tím, že
pohyb osob okolo nádrže je velmi
dobře monitorován, včetně využití
hlídacích psů.
Na výše uvedený způsob lovu
ryb jsou různé názory. Přiznám se,
že sám nemám v této věci vyhraněný názor. Jisté však je, že vzhledem
k ceně povolenek, se již zájemci
o rybolov nerekrutují z řad místních
rybářů.
Pokud jde o naši školu, práce
spojená se dvěma revíry nám zcela
postačuje. Pro nás je důležité, že
máme jeden revír mimopstruhový
a jeden pstruhový. A to škole stačí.
Karel Dubský

Prezentace našich studentů
Dne 26. bﬁezna Ïáci 1. roãníku SR· – Jaroslav Sechovec a Ondﬁej ·i‰ma – nav‰tívili místní Centrum
sociální pomoci (domov chodcÛ). Náv‰tûva to nebyla jen tak ledajaká, mûla konkrétní cíl. Úkolem
studentÛ bylo zajímavou formou seznámit seniory s rybami, které Ïijí v na‰ich vodách, ale i s rybami, které
máme ve ‰kolním amazonském akváriu.
Jarda Sechovec zajímavû hovoﬁil o na‰ich sladkovodních rybách, o místû v˘skytu, zpÛsobu jejich
rozmnoÏování, dále mluvil o exempláﬁích, které k nám byly dovezeny a umûle rozmnoÏeny. Prezentaci
provázely vhodné fotografie a na závûr kaÏdého bloku byl zaﬁazen kvíz pro seniory, kdy se i staré
babiãky zapojily do urãování zobrazen˘ch ryb. Následnû vypukla neﬁízená diskuze o zpÛsobech tepelné
úpravy ryb. KaÏd˘ zavzpomínal, na jak˘ zpÛsob má ryby nejradûji. Senioﬁi si navzájem sdûlovali, kam
chodili na ryby a jaké byly jejich kapitulní úlovky.
Ondﬁej ·i‰ma pojal svou exotickou prezentaci také velmi profesionálnû. Fotografie amazonsk˘ch ryb
zdaﬁile okomentoval a poutavû vyprávûl, jak˘m zpÛsobem ryby Ïijí, co je jejich potravou, jaké mají
predátory a jak˘m zpÛsobem se ve ‰kole o amazonské akvárium staráme.
Staﬁíci byli velice pozorní a hodina utekla jako voda. Na závûr studenti dostali jako podûkování
pletené ponoÏky, které darovala jedna z pﬁítomn˘ch posluchaãek.
Jarda s Ondﬁejem byli dojati, protoÏe senioﬁi vyjádﬁili pﬁání, zda by se podobné besedy s ukázkou ryb
mohly je‰tû nûkdy v budoucnu konat.

Rád cestuji

Syndrom fotrovatění

Celkem nedávno jsem se vydal na cestu. Na cestu ve spánku. Snové
místo na mû ãekalo, místo, jenÏ sv˘mi klady pﬁedãí kaÏdé velkomûsto
i vesnici na reálné planetû zemi.
Je‰tû pﬁed pﬁíjezdem na ono místo jsem se nalodil na plachetnici. Na
tento kus vysnûné krajiny se dá dostat nûkolika zpÛsoby, ale plachetnice se
stala mou oblíbenou. Díval jsem se na horizont a sledoval delfíny, kteﬁí
vyskakovali v˘‰e neÏ slunce, vítr mi pﬁi tom zpíval píseÀ o vzniku svûtÛ.
KaÏd˘ na palubû dostal sklenici osvûÏujícího nápoje. V jeho skle se
zrcadlila na‰e nejbliÏ‰í hvûzda.
Pﬁi zakotvení se naskytl nádhern˘ v˘hled na pﬁístav, jakoby vyﬁíznut˘
z doby dávno minulé. Po vystoupení se k nám pﬁidala skupina domorodcÛ,
kteﬁí nás provázeli po okolí. Na konci nám ukázali hotel. Pokoj nebyl ani
moc velk˘, ani moc mal˘, v˘zdoba tak nûjak pﬁíjemnû skromná, a v˘hled
na otevﬁené moﬁe lákal tak, Ïe mi vﬁela krev v Ïilách. První noc se sedûlo
u ohnû. Bylo teplo a ãisté nebe plné hvûzd ukazovalo plnou krásu.
Probudil jsem se do nádherného rána. Pﬁi procházce po mûstû, která se
nechtûnû protáhnula na celé dopoledne, jsem do‰el na trÏi‰tû a seznámil se
s nûkolika místními lidmi. TrÏi‰tû rozlohou vcelku malé, ale ãlovûk zde
dokázal najít témûﬁ v‰e. Maso, ryby, ptáci, savci, nûkde byl i hmyz. VÛnû
moﬁe se na tomto místû koncentrovala. S místními jsem jen tak klábosil
a vyzvídal informace u sklenice domácího vína. Jestli se sem nûkdy
dostanete, doporuãuji ochutnat. Trochu trpké, ale pﬁesto bylo tak lahodící
chuti. K obûdu byly moﬁské plody na v‰echny moÏné zpÛsoby. Jedno
z nejlep‰ích jídel, jaké jsem kdy jedl. Odpoledne jsem se potápûl v moﬁi
tak neuvûﬁitelnû plném Ïivota a veãer jsem strávil rozjímáním na pláÏi.
Probudil jsem se druh˘ den ráno.
Pﬁi odjezdu jsem se toulal oãima po ostrovû, prohlíÏel si ten osobit˘ styl
architektury, díval se na to, jak se uprostﬁed námûstí pﬁes sluneãní hodiny
láme svûtlo a bezdûãnû zabloudil oãima na trÏi‰tû. Tam stála ta skupinka
místních, co jsem potkal vãera. Pﬁi tom pohledu se mi vrátily vzpomínky
na ty vÛnû a chutû, co by z toho mohly vzniknout. Mávali a kﬁiãeli jeden
pﬁes druhého, Ïe jsem mûl zÛstat déle a Ïe mám pﬁijet brzy znovu. Pﬁí‰tû
zde budu muset pob˘t alespoÀ tﬁi dny.
Byli tam skvûlí lidé. Nebrali. Nepovy‰ovali se nad ostatní. Zastali se
kaÏdého, kdo mûl pravdu. KaÏdému v nouzi pomohli. Soudili spravedlivû
a poctivû. S ãlovûkem se spﬁátelili po pouhém jednom dni. Pﬁíroda
byla plná Ïivota, skoro
pÛvodní, ale pﬁes to
v souladu s ãlovûkem.
Budovy pﬁímo pasovaly
do krajiny, jako by tam
pﬁímo vyrostly. Památek
zde není tolik, protoÏe
zde není na co vzpomínat, nebyla zde válka,
nebyl zde mor…

Tato nemoc přichází s věkem,
ale může přijít i věk samotný.
Každý to zná a ví, o co jde, i když
jeho táta nemusí být fotr s nohama v lavoru. Ale co prevence, jak
pomoct?
Je zřejmé a jasné, že fotrovatění je aktuální záležitost a před
sto lety toto slovo nikdo neznal.
Je to prostě důsledek našeho
pohodlného života. Fotra si umíme
představit docela přesně. Plné
tvary, oblíbené místo v obýváku,
třetina lednice obsazená lahváči
a názory člověka, který si myslí, že
je jediný pracující na východní
polokouli. Teda pokud ho fotrovatost nezasáhla v produktivním
věku. Tito fotrové mají jasnou
odpověď: ,, Copak si nemůžu odpočinout?“ Ale uchýlení se k tomuto
stylu života může mít různé
důvody a okolnosti jako – ,,stíhačka
v domě“, ,,šťastné“ manželství a podobné záležitosti, které se týkají
domácnosti.
Účinnost prevence každopádně
určuje mentalita a zajeté koleje.
Fotr, který dělal v kotelně od–do
a přišel o práci nebo je v důchodu,
to má už snadné stát se správným
pivařem. Naopak člověk se zajímavou prací, která ho ještě i baví, asi
těžko pomyslí na prošoupaný gauč.
Fotrovatění vlastně ale nikomu
vyloženě neškodí. Jsou určitě jiné
problémy nabízející se k řešení,
než to, že si taťka zapne televizi
a usne u toho. Ale vy, co čtete
tento příspěvek a znáte někoho,
kdo má náběh na tento „kvalitní“
styl života, neváhejte! Ukažte jim,
že existuje větší zábava. Fotbal je
lepší si zahrát, než se na něj koukat, že venku je víc způsobů vyžití
a zajímavých věcí.
A vy, kdo čtete v oblíbené poloze
v křesle a v druhé ruce držíte
ovladač, nebo dokonce už mucholapku, je to jednoduché. Zahoďte
je a udělejte svůj život kvalitnější.
Užijte si ho!

Pavel Kubou‰ek

VÍTE, JAK MÍCHAT KRMENÍ?
KdyÏ si proãítám pﬁíspûvky v diskuzi pro
zaãínající rybáﬁe, napadlo mû, napsat ãlánek
o tom, jak se má správnû míchat krmení.
Samozﬁejmû, Ïe kaÏd˘ rybáﬁ – závodník
– míchá jinak podle toho, na jakou znaãku ãi
pﬁímo krmení chytá, a proto se budu snaÏit
popsat pﬁípravu co nejlépe, tak aby byla univerzální pro co nejvût‰í poãet druhÛ krmení.
âasto pokládanou otázkou je: Jakou vnadící
smûs vybrat? Odpovûì není zrovna jednoduchá a dalo by se o krmení povídat celé hodiny, ale základ je jasn˘. KdyÏ se budeme bavit
o krmení, které není sloÏené pouze z jednoho druhu, tak vnadící smûsi dûlíme do dvou
skupin – a to základové – to jsou ty, které si
volíme podle toho, kde budeme chytat, mají
napﬁíklad popis ﬁeka (river) nebo jezero (lake),
– a jako dal‰í smûsi druhové, které vybíráme
podle toho, jaká je na‰e cílová ryba. Dám
tedy pﬁíklad: Vím, Ïe v mé lovné lokalitû,
kterou je ﬁeka, se nejãastûji nachází cejn
velk˘. Podle toho si zvolím jako základové
krmení River a druhové Bream. Vnadící
smûsi se samozﬁejmû dûlí i na sladké a slané.
U takov˘chto smûsí se drÏím pouze zdrav˘m
rozumem a ãásteãnû pﬁem˘‰lím jako ryba. To
znamená, Ïe je po zimû hladová a potﬁebuje
doplnit dÛleÏité minerály, jako je napﬁíklad sÛl.
Z toho plyne, Ïe na jaﬁe pouÏívám krmení
slané (je moÏné pﬁidat i sÛl ) a po cel˘ zbytek roku krmení sladké (aÏ na v˘jimky).
V˘robci rÛzn˘ch znaãek samozﬁejmû nabízejí i dal‰í pﬁídavky do krmení, jako jsou TTX,
posilovaãe (aÈ uÏ tekuté nebo prá‰kové), anglickou vloãku, ale tﬁeba i Ïivou sloÏku
(napﬁíklad ãervy), samozﬁejmû nesmíme
zapomenout i na hlínu.
Hlína je jednou z nejãastûj‰ích pﬁísad do
krmení. Mezi rybáﬁi se o ní vedou nekoneãné spory. Tﬁeba Ïe ryby nebudou Ïrát hlínu
a podobnû, ale opak je pravdou. Hlína dodává
krmení typickou barvu, vÛni i strukturu.
Na pultech obchodÛ nalezneme dokonce
hlíny, které mají urãité zbarvení smûsi (jsou
hlíny Ïluté, ãervené nebo ãerné), dále dodávají na lepivosti a v neposlední ﬁadû zvût‰ují
objem. KaÏd˘ ze závodníkÛ mi jistû potvrdí,
Ïe hlínu nûkdy pouÏil tﬁeba i jen proto, aby se
ryby nebály svítivého krmení na dnû.
Na vodách, kde potﬁebujete mít krmení
co nejostﬁej‰í nebo opravdu co nejtmav‰í
(nejsvûtlej‰í) a tomuto úãelu nepostaãí
hlína, pouÏíváme takzvané barvy do krmení.
Je to smûs podobná potravináﬁskému barvivu
(i potravináﬁsk˘m barvivem se dá do znaãné
míry nahradit). Barva je sice celkem drahá,
ale na obarvení krmení ho potﬁebujeme
pouze malé mnoÏství. Je tedy na kaÏdém,
jestli barvu do krmení pouÏije nebo ne, ale já
k tomu mÛÏu jen ﬁíct, Ïe ji osobnû pﬁi závodech nepouÏívám a ani u vût‰iny závodníkÛ
jsem ji nevidûl.

TTX mais – je ãasto zmiÀovanou pﬁísadou
pro lov ryb na tekoucích vodách. Myslím si,
Ïe je ale i ãasto opomíjená a to je aÏ skoro
‰koda, mezi funkce této pﬁísady patﬁí opût
zvût‰ení objemu a soudrÏnosti smûsi stejnû
jako u hlíny. Je to smûs upraÏen˘ch rozemlet˘ch kukuﬁiãn˘ch zrn smíchan˘ch s odpady
pﬁi v˘robû cukru. Dûlí se na hrubé a jemné
TTX. Osobnû mezi jiÏ hotov˘mi ka‰emi
rozdíl nevidím, ale pﬁíprava jemného TTX
je rychlej‰í, zatímco hrubé si mezi rybáﬁi
získalo oblibu, hlavnû pro své charakteristické kousky.
Posilovaãe dûlíme na tekuté a prá‰kové.
Tekuté pouÏíváme jiÏ pﬁi pﬁípravû, ale o tom
aÏ pozdûji. Teì se zamûﬁíme na posilovaãe
prá‰kové. V obchodech je nalezneme buìto
v plastov˘ch krabiãkách, nebo pytlících
v gramáÏi, kterou zvolil v˘robce nejãastûji
po 200 g. KaÏd˘ má styl pouÏívání jin˘
podle toho, jak si myslí, Ïe bude nejlépe pracovat. Já osobnû posilovaã pouÏívám pﬁímo
do krmítka tak, Ïe udûlám pomyslnou zátku
z krmení, popﬁípadû pﬁidám ãervy a zasypu
dostateãnou dávkou posilovaãe, ale zpÛsobÛ
je tolik, Ïe by se o prá‰kovém posilovaãi dal
napsat samostatn˘ ãlánek.
âervi jsou nedílnou souãástí smûsi
závodníka (aÏ na v˘jimky), av‰ak umíte je
správnû pouÏívat? Ne kaÏd˘ si uvûdomuje,
Ïe i ãerv je Ïivá sloÏka, která se nûjak musí
vyprazdÀovat, tudíÏ vzniká ãpavek, kter˘ má
tak typick˘ ‰tiplav˘ zápach. KaÏd˘ tento
zápach jistû zná, kdyÏ necháte ãervy chvíli
na slunci v uzavﬁené nádobû. A proto se
drÏím hesla: co nevoní mnû, nebude jíst ani
ryba. Z toho tedy plyne, Ïe ãervy pﬁidáváme
do krmení aÏ ve chvíli, kdy jsme pﬁipraveni
jimi naplnit krmítko a nahodit.
Anglickou vloãku mÛÏeme nalézt v koupeném krmení nebo ji do smûsi pﬁidat samostatnû. Co to ale vlastnû je? Je to smûs
podobná tvrdému chlebu, kter˘ je zabarven˘
do nejrÛznûj‰ích odstínÛ od Ïluté pﬁes ãervenou aÏ do zelené. PouÏívá se pﬁedev‰ím pro
svou dobrou viditelnost na dnû.
O nádobách, ve kter˘ch se má a nemá
míchat krmení, se dlouze rozepisovat nebudu, protoÏe o nich psal jiÏ Milan Tychler. Má
rada k tomuto bude jen to, Ïe ãím vût‰í nádobu pouÏijete, tím bude míchání snadnûj‰í.
Pﬁejdeme tedy k tomu, jak krmení správnû namíchat. Prvním z mnoha úkonÛ je to,
Ïe si nejlépe den dopﬁedu smícháme TTX
s vodou v pomûru 1kg TTX ku 1 litru vody
(nebojte se pouÏít vodu z vodovodního
kohoutku, chlór rychle vyprchává a rybám
tak voda nijak nevadí). Pokud pﬁidáváme
tekuté posilovaãe, doporuãuji je nejprve
rozmíchat s vodou a pak s TTX. Ve chvíli,
kdyÏ TTX udûlá útvar podobn˘ bábovce,
která na pohled vypadá a voní hezky, je naãase smíchat v‰echny suché sloÏky zasucha
tak, aby se v‰echny ãástice dobﬁe propojily

Kletba vody
Každé ráno k vodě hledím,
láká mě a přec trochu děsí.
Zrak na ni každý z nás věsí,
však ani já klidně neposedím.
Podlehnu, či nepodlehnu?
Nakonec vstávám a jdu blíž k oknu,
dívám se na řeku, zrak se mi mlží.
Myslím jen na řeku, jak tam tiše běží.
Sbíhám schody, obouvám boty.
Pruty nechávám ležet,
však kráčím do tmy.
Cesta je tichá, chce se mi běžet.
Dorazil jsem k ní, tahle jediná je.
Ruce ke mně z mlhy vztahuje,
tak krásná a tajemná, jakoby zakletá.
Její jméno je Jizera, z bájí nám známá.
Zaklel ji muž, jež ji miloval.
Zrazená, změněná v neživou řeku.
I teď si však udržela svou krásu.
Promlouvá ke mně a já jí naslouchám.
Pavel Kuboušek
mezi sebou (zatím nepﬁidávejte partikl).
Smûs osobnû nejradûji míchám rukama, ale
vzhledem k ãasové tísni mnoho závodníkÛ
volí rychlej‰í metodu, kterou je vrtaãka
s hlavicí pro míchání krmení. Suchou smûs
smícháme s mokrou TTX, popﬁípadû dovlhãíme (od tohoto bodu je potup stejn˘ i pro
smûsi z pouze jednoho druhu), mûli bychom
b˘t schopni udûlat kouli, která drÏí pohromadû, ale dá se lehce rozdrtit a mícháme do té
doby, neÏ jsou v‰echny ãásteãky rovnomûrnû
promíchané. Rukou ale nikdy nejste schopni
toto dokonale udûlat a tady nastává ta chvíle,
u které dûlá spoustu lidí chybu, a tou jsou
hrudky krmení. K tomu úãelu slouÏí síta
v‰ech rozmûrÛ a jemností, pak teprve mÛÏeme prohlásit krmení za promíchané a pﬁipravené pro lov. Myslím si, Ïe by toto nikdo
nemûl podcenit, protoÏe se tímto krokem
hodnû vylep‰í rozpadavost krmení pod
vodou, nad˘chanost, a to znamená i objem
krmení. AÏ teì nastává ta pravá chvíle na
pﬁimíchání zrnek kukuﬁice a dal‰ího partiklu
(pozor! pﬁi závodech nesmí b˘t partikl
zamíchán v krmení pﬁed kontrolou rozhodãím). Já osobnû míchám krmení na závody
den pﬁedem tak, aby se smûs dokonale propojila a nadále nevysychala.
Nakonec nezb˘vá nic jiného, neÏ jen
popﬁát hodnû zábûrÛ a málo nervÛ s rozmoãen˘m krmením, a kdyÏ se nûco nebude
daﬁit, nezoufejte, protoÏe je v‰e jen vûc
tréninku.
Tomá‰ Párys

RYBÍ PODIVNÒSTKY
Elektrické ryby
Asi kaÏd˘ z vás uÏ nûkdy sly‰el o elektrick˘ch rybách, nejspí‰e hlavnû ve spojitosti s paúhoﬁem elektrick˘m
(Electrochorus electricus). Existuje celá ﬁada dal‰ích druhÛ, které jsou známy díky této schopnosti a stále jsou
objevovány exempláﬁe nov˘ch druhÛ. Tím posledním pﬁírÛstkem byly hned dva druhy z rodu bﬁicholemka
(Brachyhypopomus), a to bﬁicholemka – Brachyhypopomus bennetti a bﬁicholemka – Brachyhypopomus walteri.
Oba druhy z JiÏní Ameriky byly popsány v srpnu tohoto roku. Îijí u hladiny pod listy plovoucích vodních rostlin,
které vytváﬁející tzv. vodní louky. Jsou si navzájem velmi podobné a li‰í se hlavnû velikostí a druhem elektrického
orgánu.
Tím se dostávám k otázce – k jak˘m úãelÛm mÛÏe rybám slouÏit elektrick˘ orgán?
Jsou to hned dva dÛvody:
●
Za prvé: elektrického orgánu je vyuÏíváno k lovu, coÏ je pﬁípad právû paúhoﬁe elektrického (Electrophorus
electricus), kter˘ dokáÏe vytvoﬁit v˘boj aÏ 600 voltÛ a tento zpÛsob lovu by se dal pﬁirovnat k lovu
elektrick˘m agregátem.
●
Za druhé: ryby vybavené tímto orgánem vût‰inou nedisponují pﬁíli‰ dobr˘m zrakem, protoÏe voda v ﬁekách,
kde ryby Ïijí, neopl˘vá pﬁíli‰nou ãistotou. A tedy, stejnû jako u netop˘rÛ, nahrazuje oãi echolokace.
Elektﬁina plní tedy funkci nahrazení oãí a zaji‰Èuje orientaci v prostﬁedí. Dalo by se tedy hovoﬁit
o „elektrolokaci“.
Ptáte se, jak tato elektrolokace funguje? Odpovûì, Ïe jednodu‰e, vám asi staãit nebude, a proto se pokusím
vysvûtlit to ponûkud blíÏ. Ryba plave ve vodû a vysílá elektrické impulzy, které kolem ní vytváﬁejí elektrické pole.
Pokud do tohoto pole vstoupí nûjak˘ objekt, aÈ uÏ tﬁeba rostlina nebo jiná ryba, elektrické pole se pokﬁiví a tuto
zmûnu vnímá ryba speciálními receptory umístûn˘mi v pokoÏce. Napûtí produkované rybami, u kter˘ch má
elektﬁina právû tuto funkci, není pﬁíli‰ vysoké a pohybuje se v rozmezí nûkolika set mikrovoltÛ a kromû orientace
je vyuÏíváno i k vnitrodruhové komunikaci, coÏ je pﬁípad uÏ zmínûn˘ch bﬁicholemek.

V pﬁípadû Brachyhypopomus bennetti tvoﬁí elektrick˘ orgán i jakési mimikry. Tento orgán je neobvykle velik˘
a proud, kter˘ jím bﬁicholemka produkuje, je monofázick˘, a jedin˘ dal‰í druh s tímto typem v˘boje je paúhoﬁ.
Odborníci se domnívají, Ïe bﬁicholemka napodobuje proud paúhoﬁe, a tím se chrání pﬁed predátory, kteﬁí by ji
mohli ohrozit.
Druh˘ druh bﬁicholemky Brachyhypopomus walteri má elektrick˘ orgán v˘raznû men‰í a proud v nûm produkovan˘ je bifázick˘. Proã se tyto orgán tak li‰í u tak sobû blízk˘ch druhÛ, je stále záhadou.
Josef Nûmec
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