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VII. roãník

Rok 2015 je rokem 95. v˘roãí existence na‰í ‰koly. Nepoﬁádali jsme v této souvislosti
Ïádné vût‰í oslavy, ty si ponecháme na kulaté v˘roãí za pût let. DÛvod k zamy‰lení to v‰ak
urãitû je.
·kola vznikla v roce 1920. Byla vÏdy jednooborová (monotypní) s v˘ukou Rybáﬁství.
Tím, Ïe se v ní nikdy neuãilo více oborÛ, je unikátní i v mezinárodním mûﬁítku. Pro‰la
v‰ak ﬁadou promûn. AÏ do padesát˘ch let 20. století byla dvouletá. Ve tﬁídách bylo ménû
studentÛ, tﬁeba jen patnáct, a mezi nimi i ﬁada cizincÛ (Chorvaté, Ukrajinci, Rusíni, samozﬁejmû Slováci a dal‰í). V padesát˘ch letech se ‰kola zmûnila na ãtyﬁletou, ukonãenou
maturitní zkou‰kou. Od roku 1996 je roz‰íﬁena o VO· vodního hospodáﬁství a ekologie,
která v souãasné dobû funguje v dálkové formû studia.
Zapí‰e se také souãasná epocha do historie ‰koly? Je doba, kterou nyní právû
proÏíváme v této ‰kole, nûjak zajímavá? Já myslím, Ïe odpovûì zní ano. V roce 2015 byl
totiÏ dokonãen proces zavedení druhé studijní specializace Vodní stavby v rybáﬁství tím,
Ïe byly postupnû naplnûny dvû tﬁídy v kaÏdém roãníku, i kdyÏ bychom si pﬁáli, aby
poãet ÏákÛ ve tﬁídách byl vy‰‰í. První maturanti nového zamûﬁení úspû‰nû ukonãili ‰kolu.
Stﬁední ‰kola má nyní nejvy‰‰í poãet tﬁíd v historii – osm. Tento „pﬁírÛstek“ kompenzoval
oãekávan˘ úbytek ÏákÛ VO·ky. Z pohledu historie ‰koly to je velmi dÛleÏit˘ bod, a to
je‰tû v období krajnû nepﬁíznivého demografického v˘voje. S tûmito zmûnami oãekáváme
i ‰ir‰í moÏnosti uplatnûní na‰ich absolventÛ v praxi i dal‰ím studiu. Pﬁesto jsme zÛstali
nadále monotypní ‰kolou a tím si ponechali svÛj specifick˘ charakter.
Dal‰í zajímavé zmûny provázejí zhruba období let 2013–2015. Díky evropsk˘m
finanãním prostﬁedkÛm vzniklo ve ‰kole rybáﬁské muzeum a byla roz‰íﬁena akvarijní
expozice. ·kola se otevﬁela více veﬁejnosti a mohou ji nav‰tívit bûÏní turisté i zájmové
skupiny. ·kola nyní více propaguje nejen sebe, ale pﬁedev‰ím obor rybáﬁství a v‰e, co
s ním souvisí.

Karel Dubsk˘

Po více než 30 letech ukončil
své působení v pozici učitele
tance a kurzu společenského
chování pan Ing. Viktor Blaščák.
Tradiční „Taneční“, které pořádají studenti naší školy, převezmou Viktor Houdek a Tereza
Večerková z TŠ Art Dance Písek.
Panu Viktoru Blaščákovi patří
velký dík.
❉
Podzimní měsíce byly obdobím
velkých úspěchů studentů naší
školy v různých soutěžích. Zejména šlo o vítězství v okresním
kole stolního tenisu a florbalu,
páté místo v krajském kole
v piškvorkách, sedmé místo
našeho družstva v I. lize rybolovné techniky, vítězství ve
fotografické soutěži pořádané
CSP Vodňany, ale i úspěchy
v dalších soutěžích.
❉
V období červen až říjen proběhly všechny zahraniční výměny studentů s partnerskými
školami ve Francii, Švédsku,
Polsku a také zájezd do Chorvatska. Někteří studenti vyjeli
i do dvou zemí.
❉
V červnu ukončili studium naší
školy první absolventi studijního zaměření Vodní stavby
v rybářství. Pro školu tyto „nové maturity“ proběhly poměrně
úspěšně jak po stránce organizační, tak co se výsledků týče.
❉
Krajské školní hospodářství zmodernizovalo stávající vybavení
sádek v Čejeticích. Pro výuku
zde byla otevřena nová učebna
a pořízeny moderní mechanizační prostředky. Od vánočního
období zde navíc funguje nová
zpracovna ryb.

Vítûzná fotografie, autor: Andreas Latschbacher.

ROZHOVOR S ABSOLVENTEM

Adolf Vondrka
Rybáﬁskou ‰kolu ve VodÀanech absolvoval v roce 1993. Dva roky
studoval Mendelovu univerzitu v Brnû, poté pokraãoval ve studiích
v USA. K rybaﬁinû se vrátil po 13 letech práce v bankovnictví. Je
majitelem a jednatelem Rybniãního hospodáﬁství, s.r.o., Láznû
Bohdaneã. Je jedním z pokraãovatelÛ v rybáﬁské profesi velmi
známého rodu VondrkÛ.
Vzpomnûl byste si je‰tû, co Vás
ovlivnilo studovat SR· VodÀany?
Pocházím z jednoho z nejstar‰ích rybáﬁsk˘ch
rodÛ v âR. Na‰e rodina se rybníkáﬁství
vûnuje nepﬁetrÏitû sedm generací, tedy od
poloviny 19. století. Já jsem od maliãka
bydlel s rodiãi na sádkách v Lázních Bohdanãi a tﬁi roky také v Novém Mûstû nad
Metují. MÛj dûda Adolf Vondrka dûlal
sádeckého na star˘ch sádkách v Litomy‰li,
kde jsem trávil mnoho prázdnin. Byl jsem
od svého dûtství neustále v prostﬁedí rybáﬁÛ,
v˘lovÛ, vánoãních nakládek, letních odlovÛ,
pﬁikrmování ryb na rybnících ãi odbahÀování. Ten kontakt a pestrá práce se mi vÏdy
líbily, a tak jsem si v osmé tﬁídû základní
‰koly ve sv˘ch 13 letech ani neumûl pﬁedstavit jinou práci a pﬁihlásil se k pﬁijímacím
zkou‰kám na Rybáﬁskou ‰kolu do VodÀan,
kterou vystudoval mÛj otec, dûda i pradûda.
MÛj prastr˘c patﬁil mezi úplnû první absolventy Rybáﬁské ‰koly ve VodÀanech v roce
1922.
Va‰e cesta k práci v rodinné firmû byla
pomûrnû klikatá. Mohl byste ji popsat?
Po vystudování SR· VodÀany jsem nastoupil
na Mendelovu univerzitu do Brna, kde je od
tﬁetího roãníku obor rybáﬁství. Byl jsem
v‰ak zklaman˘ tehdej‰ím systémem, kter˘
mi neumoÏÀoval vybírat si pﬁedmûty, jako
je to dnes bûÏné. Ve druhém roãníku jsem
‰kolu pﬁeru‰il a dostal nabídku jít studovat
na semestr angliãtinu do USA. V letech
1995-1999 jsem vystudoval dva roky na
státní ‰kole Miami Dade College obor
Informaãní systémy Managementu (Management Information Systems) a poté dal‰í
dva roky na University of Miami, obor
Finance. Po mém návratu v roce 1999 jsem
nastoupil do pardubické poboãky Citibank
na místo obchodního zástupce. V bankovnictví jsem pracoval aÏ do roku 2013,
vÏdy v oddûlení korporátního financování.
Poslední dva roky jsem v âeské spoﬁitelnû
pracoval na projektu sluãování divizí
finanãních trhÛ a korporátního bankovnictví
pro pﬁedstavenstvo banky. V roce 2012 se
mÛj otec s partnerem dohodli, Ïe chtûjí
firmu pﬁedat v rámci rodiny, a tak jsem
pﬁevzal jejich obchodní podíly.

Mohl byste struãnû pﬁedstavit Rybniãní
hospodáﬁství, s.r.o. Láznû Bohdaneã?
Jsem majitelem a jednatelem spoleãnosti.
Máme celkem 10 zamûstnancÛ. Provoz ﬁídí
porybn˘, kterému jsou podﬁízeni ba‰t˘ﬁi,
sádeck˘, rybáﬁi a asistentka firmy.
Já mám na starosti obchod, majetek, finance, marketing a zastupování spoleãnosti
navenek. Hospodaﬁíme na 52 rybnících o
v˘mûﬁe 570 ha. 40 rybníkÛ je v na‰em vlastnictví a zbytek si pronajímáme. Na‰e roãní
produkce je 200 aÏ 250 tun ryb, kapr tvoﬁí
85 %, zbytek je amur, ‰tika, sumec, candát,
lín. VyváÏíme cca 2/3 produkce a 1/3 prodáme na domácím trhu.
Ve Va‰ich propagaãních materiálech
uvádíte, Ïe chováte „Pern‰tejnského
kapra“. Mohl byste to ãtenáﬁÛm
blíÏe vysvûtlit?
Na‰ím cílem je navy‰ovat prodeje na domácím trhu, a proto máme registrovanou
ochrannou známku Pern‰tejnsk˘ kapr.
Hlavním dÛvodem bylo vzdát hold Pern‰tejnÛm jako nejv˘znamnûj‰ímu ‰lechtickému
rodu, kter˘ ovlivnil a rozvinul rybníkáﬁství
do podoby, jak je známe dosud. Na Pardubicku Pern‰tejnové zrekonstruovali a postavili pﬁes 250 rybníkÛ o v˘mûﬁe 6 500 ha.
Husitsk˘mi válkami zniãené rybníky opravili také na Pﬁerovsku, Tﬁebíãsku ãi na
Hluboké, kde Vilém z Pern‰tejna nav˘‰il
hráz Bezdreva, a tím i jeho v˘mûru do jeho
souãasné podoby. Pﬁíjem z rybníkáﬁství
tvoﬁil pro Pern‰tejny 70 % vrchnostenské
pokladny a druh˘ v˘znamn˘ rod RoÏmberkÛ v té dobû zdaleka nedosahoval takov˘ch
v˘sledkÛ. Oni se rybníkáﬁství od Pern‰tejnÛ
vlastnû uãili. Tehdej‰í myslivec ·tûpánek
Netolick˘ se pﬁímo uãil od pern‰tejnského
projektanta Kunáta mlad‰ího z Dobﬁenic
od Pardubic, kter˘ stavûl Velk˘ Tis˘. Ale
Vilém z Pen‰tejna mûl vût‰í zakázku na Pardubicku a tou byla dostavba Opatovického
kanálu, a tak Velk˘ Tis˘ dostavûl ·tûpánek
uÏ sám. Rádi bychom na‰í ochrannou známkou Pern‰tejnsk˘ kapr pﬁipomínali tuto
dÛleÏitou ãást historie na‰eho regionu.
■ ■ ■

Je tedy Pardubicko kolébkou
rybníkáﬁství?
Takové písemné prameny se nedochovaly
mimo jiné i kvÛli likvidaci ﬁady písemn˘ch
zdrojÛ bûhem husitsk˘ch válek. Pravdou ale
je, Ïe rybníky v ãesk˘ch zemích zakládaly
klá‰terní ﬁády bûhem kolonizace a zúrodÀování tehdej‰í neobydlené krajiny. Úplnû
prvním ﬁádem na na‰em území byli benediktini, kteﬁí postavili první klá‰ter v Bﬁevnovû,
druh˘ na Sázavû a tﬁetí u nás v Opatovicích
nad Labem v 11. století. Oni byli vynikající
vodohospodáﬁi a k nám pﬁivezli napﬁíklad
vynález vodního ml˘na. Pﬁímo za Opatovick˘m klá‰terem postavili struhu (pﬁedchÛdce
Opatovického kanálu) napájející rybník,
kter˘ dostal pozdûji název âeperka a mûl
v dobû zniãení klá‰tera husity v˘mûru okolo
500 ha. Opatoviãtí benediktini mûli pﬁímo
v klá‰teﬁi‰ti halt˘ﬁe na uchování ryb. Ve
14. století mûli na Pardubicku ve správû 100
vesnic a u ﬁady z nich byl rybník. V té dobû
to byl ‰est˘ nejbohat‰í klá‰ter, mûﬁeno podle
tehdej‰ích daÀov˘ch odvodÛ. Nacházel se
poblíÏ obchodní cesty mezi Kutnou Horou
a Hradcem Králové. Jaké v‰ak byly pﬁíjmy
z prodeje ryb, nevíme. V té dobû klá‰ter
zaãal dávat poddan˘m ﬁadu úlev, ale hospodaﬁení na rybnících si vÏdy vyhrazoval pro
sebe. Opatovick˘ opat Neplach, autor
Neplachovy kroniky, byl v˘znamn˘m
diplomatem krále Karla IV. V roce 1352 si
u Karla IV. nechal udûlat zvlá‰tní zápis
v listinû o majetkové drÏbû rybníkÛ, coÏ
dokladuje, jak˘ v˘znam rybníkáﬁství pro
klá‰ter mûlo. Úãastnil se spolu s ním
v následujících ãtyﬁech letech nûkolika del‰ích zahraniãních cest do Nûmecka a Francie
i na jeho korunovaci císaﬁem v ¤ímû roku

1355. O rok pozdûji vydává Karel IV. dobﬁe
znám˘ majestát, kde nabádá mûsta a stavy ke
stavbû rybníkÛ pro hojnost ryb. Lze se
domnívat, Ïe rybníkáﬁství na Pardubicku v éﬁe
Opatovického klá‰tera mûlo v˘znamn˘ vliv
na ‰íﬁení tohoto ﬁemesla do dal‰ích regionÛ.
Chov ryb v Polabí byl pozdûji v 16. století
velmi rozvinut. Jak se zdej‰í rybniãní fond
promûnil v porovnání se souãasností?
Vilém z Pern‰tejna zavedl na Pardubicku na
pﬁelomu 15.–16. století tﬁístupÀov˘ chov
kapra a vybudoval v˘‰e zmínûnou soustavu
250 rybníkÛ. Nejvût‰í z nich byly v okolí
Bohdanãe, kde vzniklo sídlo rybniãní správy
s úﬁadem fi‰mistra a halt˘ﬁi. Nejvût‰ími
rybníky byly âeperka po pern‰tejnské rekonstrukci o v˘mûﬁe 1 200 ha, Oplatil 450 ha,
Rozko‰ 350 ha a Bohdaneãsk˘ o v˘mûﬁe
350 ha. Pern‰tejnové v‰ak po 70 letech panství
prodávají císaﬁské korunû a zdej‰í rybniãní
fond se jiÏ dále nezvût‰uje. Po tﬁicetileté
válce dochází k dramatickému úbytku obyvatelstva a v ãesk˘ch zemích je pouze okolo
milionu obyvatel. ¤ada rybníkÛ se pﬁestala
napou‰tût a na jejich dnech se zaãalo zemûdûlsky hospodaﬁit. V druhé polovinû 18. století
Habsburkové u nás v regionu uplatnili tzv.
raabizaci, tedy ﬁízenou imigraci osadníky ze
Slezska spojenou s pozemkovou reformou,
kdy na dnech b˘val˘ch rybníkÛ byly stavûny
nové vesnice a pÛda kolem vesnic parcelována

pro zemûdûlské osadníky. Pﬁesto v‰ak nûkteré z nejvût‰ích rybníkÛ jako Velká âeperka,
Oplatil ãi Rozko‰ existovaly aÏ do 60. let
19. století. Tehdy po ukonãení prusko-rakouské války byly zru‰eny i ony kvÛli
intenzifikaci zemûdûlství a industrializaci
Pardubicka. V souãasnosti na Pardubicku
existuje kolem 100–120 rybníkÛ v souhrnné
v˘mûﬁe kolem jednoho tisíce hektarÛ.
PouÏíváte moderní zpÛsoby uplatnûní
produkce na trhu? Daﬁí se Vám to a máte
v tomto smûru je‰tû dal‰í plány?
MoÏná vás to pﬁekvapí, ale firma mûla
v 90. letech zpracovnu ryb, kterou zru‰ila
je‰tû v éﬁe hospodaﬁení mého otce. Já povaÏuji tento krok za správn˘ ze dvou dÛvodÛ:
1) Abyste dokázali prÛmyslové zaﬁízení,
jako je zpracovna ryb, udrÏet v zisku, potﬁebujete mít kapacitní vyuÏití minimálnû na
60–70 %. U prÛmyslov˘ch v˘rob typu
cementárny je to nad 80 % a u papíren
dokonce nad 90 %. Pokud jste ale rybníkáﬁ
s dominantním chovem kapra, tak je zpracování kapra dosti sezónní záleÏitostí. Po
vût‰inu roku nedokáÏete zpracovnu vytíÏit
k pokrytí fixních nákladÛ, a tak to vût‰ina
zpracoven ﬁe‰í zpracováním moﬁsk˘ch ryb.
To samo o sobû není ‰patné, ale ztrácíte tím
tu poÏadovanou vertikální integraci chovu
kapra a jeho zpracování. Myslím si, Ïe vût‰ina takov˘ch zpracoven musí svoje náklady

dotovat z chovu ryb, a to není správné.
2) Producenti ryb mají tendenci podceÀovat zákazníky, ale zákazník-konzument
kapra je zpravidla velmi znal˘ a ví, Ïe ryba je
nejlep‰í ãerstvá. Jin˘mi slovy, Ïe doba zrání
rybího masa je velmi krátká v porovnání
s hovûzím ãi vepﬁov˘m. Proto si radûji zajde
do rybárny pro ãerstvou rybu, neÏli pro
vakuovû balen˘ filet kapra do supermarketu.
KvÛli rychlosti logistiky to dûlá prÛmyslové
zpracování dosti problematické. Proto rozvíjíme na‰i prodejnu ryb na sádkách v Bohdanãi
a daﬁí se nám to. Nabízíme v prodejnû kuchání, filetování ãi vakuové balení. Zákazník si
vybere Ïivou rybu a nechá si ji zpracovat dle
potﬁeby. Rozvíjíme tak nabídku sortimentu
na‰ich sladkovodních ryb a sluÏeb zpracování.
Otázka na závûr. Vzpomínáte na nûjak˘
dominantní záÏitek z období vodÀansk˘ch
studií?
ZáÏitkÛ a vzpomínek je mnoho, ale hodnû
mû bavila rybáﬁská praxe. Jedna vûc je, co se
ãlovûk nauãí v lavici a druhá vûc je praktická v˘uka. Z dne‰ního pohledu bych jí urãitû
uvítal více. Od rybáﬁÛ s dlouholetou praxí
a zku‰enostmi jsem se spoustu vûcí nauãil
a v reálném prostﬁedí jsem si mohl ovûﬁit, co
funguje nejlépe. I dnes po letech se v praxi
stále uãím a je to pro mû ta nejzajímavûj‰í
ãást rybáﬁského ﬁemesla.
Dûkuji za rozhovor. Karel Dubsk˘

Písemná maturitní práce z českého jazyka - zadání: Líčení jedinečné, doposud neobjevené přírodní scenérie

NEOPAKOVATELNÁ KRÁSA
Pavel Kuboušek (opravila Mgr. Kotová)
Už jste byli někdy na lodi daleko od pobřeží? Tak daleko, že jste neviděli jakoukoliv pevninu na horizontu? Pokud jste ještě nebyli, tak
vám tento zážitek zkusím popsat. Vydejte se na výpravu do oblastí, jež fascinovaly lidstvo již od dob prvních legend.
Představte si, že ležíte na palubě velké plachetnice, vítr se opírá do plachet a žene vás kupředu, zároveň vás hladí po tváři a udržuje
vás v bdělém stavu. Vstáváte a pohlédnete na horizont. Slunce jako by vás lákalo k sobě tím, že je tak blízko. Přijdete k zábradlí, které vás
odděluje od té nezkrotné síly planety Země zvané oceán. Díváte se do temnoty pod vámi. Každou chvíli jako by se temnota přibližovala
a vzdalovala. Stíny neurčitých tvorů na vás číhají pod hladinou. Neudržíte se, ani zábradlí už neudrží vaši touhu vidět za membránu
oddělující váš svět od toho mořského.
Jste tady, konečně jste tady ve světě mořských draků a vodních panen, kde v hlubinách číhá leviatan, obrovský hlavonožec velikosti
velkého autobusu. Tomuto světu nevládneme my, tomuto světu pravděpodobně nevládne ani Poseidon. Tady platí zákony, které si život
vytvořil sám. Nevidíte dále než na dva metry od vás a začínáte se topit. Očekávaná reakce na svět, který nás odmítá. Vidí nás jako nákazu.
Moře se již od pradávna dívalo, co za pohromu jsme působili na souši, a proto nás odmítá.
Co kdyby tomu ale bylo jinak? Mohli byste vidět bez zkreslení, plavat, kde se vám zlíbí, dokonce i dýchat. To vše bez použití ocelového
monstra nebo neohrabaného plastového brnění. Oceán vás přijal. Plavete, spíše se vznášíte. Vlasy vám vlají v mořském proudu,
v doprovodu mořských koníků připlouvají mořské panny, jsou přesně tak krásné, jak legendy popisovaly. Snaží se s vámi mluvit. Jejich
řeč je jako zpěv, melodická, osamělá balada o začátku a konci světa. Otevřete ústa, několik bublin uteče zpět do vašeho světa a zjistíte,
že mluvíte jako ony. Plavou pořád dál a hlouběji, musíte je následovat.
Pomalu můžete rozpoznávat obrysy jakéhosi města. Ukážete tím směrem a mořské panny okolo vás se smějí. Ale plavou dál. Čím blíže
jste, tím více vidíte. Budovy, silnice, parky, to vše pod mohutnou kopulí. Budovy antického stylu, které vypadají, jako by nad nimi čas neměl
moc. Chodníky a silnice z maramoru se rozpínají od střední budovy, pravděpodobně sídla vlády, jako pavučina do všech koutů města
a ještě dál. V parcích místo stromů rostou koráli, na nich různobarevné druhy malých rybek. Vše jako kdyby přišlo z jiného světa.
Obyvatelé mořského světa plavou okolo vás, zvědavě si prohlížejí každý detail a poté pokračují tam, odkud před chvilkou odplavali.
Pokračujete hlouběji do města, jdete po nejširší ulici, pravděpodobně vedoucí na náměstí. Po stranách jsou stánky. A vida, tady je tržiště,
řeknete si. Projdete okolo nich, prodávají všechno možné: lastury, rybí maso a i nějaké druhy exotických plodů. Struktura města je čím dál
složitější. Uličky velmi malebné, avšak hrozí nebezpečí ztracení cesty, ale to nebude problém, jelikož můžete kdykoliv odplavat.
Projdete celým městem, silnice, která vedla kamsi do dáli, najednou končí. Před vámi je propadlina. Masa vody vede kolmo dolů, snad
stovky metrů, a pak už je jen temnota. Tady je konec, nic víc zde není, život tam dole je tak odlišný, že i mimo planetu by se dal najít
sympatičtější. Podíváte se zpět na město a konečně vidíte, jak se nazývá město neopakovatelné krásy. Atlantida!

MISTROVSTVÍ SVùTA V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Ve dnech 10.–13. záﬁí 2015 se konalo
v âeské republice mistrovství svûta v rybolovné technice, kterého se zúãastnilo ‰edesát
tﬁi závodníkÛ a sedmnáct závodnic z patnácti
zemí svûta. Na domácí pÛdû leti‰tû Hosín
u âesk˘ch Budûjovic se reprezentanti âeské
republiky pokou‰eli obhájit velmi podaﬁené
v˘sledky z posledních dvou let.
Bylo co obhajovat. LoÀsk˘ rok byl
z hlediska poãtu medailí druh˘ nejúspû‰nûj‰í
v historii s poãtem 21 (ten nejúspû‰nûj‰í byl
o rok pﬁedtím - 22 medailí), po dvaceti letech
byl získán „double“ titul v druÏstvech, byl
obhájen titul mistrynû svûta v sedmiboji
a poprvé v historii získán titul mistra svûta
v devítiboji. Cíl byl jasn˘ - pokud moÏno na
domácí pÛdû dokázat to samé, nebo pﬁekonat.
Dle nominaãních závodÛ bylo urãeno
reprezentaãní druÏstvo skládající se ze ‰esti
muÏÛ a tﬁí Ïen. Oproti pﬁedchozím rokÛm
nedo‰lo k zásadním zmûnám - pût závodníkÛ
bylo z Jihoãeského kraje (bratﬁi Josef a Jan
Luxové s Patrikem Lexou z âesk˘ch Budûjovic a Tereza Havelková s Kateﬁinou Markovou z Písku), dva z Moravskoslezského
kraje (Jan Bombera z Litovle a Jana Bronãková z Fr˘dku-Místku) a dva ãlenové MRS
(Karel Kobliha z Jihlavy a Miloslav Krejãí
z KromûﬁíÏe).
Reprezentace absolvovala tﬁídenní soustﬁedûní v místû konání a vyzkou‰ela si
házení v témûﬁ v‰ech moÏn˘ch podmínkách,
které se daly oãekávat. Odhodlanost závodníkÛ se projevovala snahou vyuÏít poskytnut˘
ãas v maximální moÏné míﬁe, coÏ znamenalo
ukonãování tréninkÛ i dlouho po západu
slunce. Testovací závod v pûtiboji naznaãoval,
Ïe forma závodníkÛ je na v˘borné úrovni.
Hned první den ãekala na závodníky
hustá mlha, ve které byla odstartována první
disciplína - mu‰ka na cíl. âe‰i nezklamali,
druÏstvo muÏÛ se umístilo s nepatrnou ztrátou pûti bodÛ na druhém místû a Ïeny ‰ly
okamÏitû do vedení. Do finále v Ïenách
postoupily dvû ãeské závodnice, z nichÏ
Kateﬁina Marková získala první zlato pro
âesko. Skvûle jí sekundovala Tereza Havelková získáním stﬁíbrné medaile. V kategorii
muÏÛ se na základû ãasu dostal do finále
pouze Patrik Lexa, kde vyhrál dal‰í stﬁíbro
pro domácí reprezentaci.
Po krátké pﬁestávce pokraãoval den
disciplínou zátûÏ arenberg. PﬁestoÏe v‰ichni
v druÏstvu zaházeli dobré v˘sledky, podobné
v˘sledky mûly i ostatní t˘my a poﬁadí
v druÏstvech byla velice tûsná. MuÏi stáhli
vedoucí polsk˘ t˘m na rozdíl pouhého bodu,
to samé v‰ak udûlaly polské Ïeny ãesk˘m.
Do finále opût postoupili jeden muÏ a dvû
Ïeny. Tereza Havelková nejlep‰ím v˘sledkem vybojovala druhou zlatou medaili pro
âesko, Kateﬁinû Markové o dvû sekundy
uniklo stﬁíbro a získala tak „pouze“ bronz.
V muÏích se Karlu Koblihovi nepovedlo
napodobit na‰e závodnice a zbyla pro nûj
bramborová pozice.

Îeny pûtiboj, zleva: Tereza Havelková, Kateﬁina Marková, Natalia Polowczyk.
Nejkomplikovanûj‰í disciplínou se stala
tﬁetí v poﬁadí - mu‰ka dálka jednoruã. Chvíli
pﬁed zahájením se zvedl protivítr, ve kterém
odházely v‰echny Ïeny a vût‰ina muÏÛ vãetnû v‰ech ãesk˘ch závodníkÛ. Po doházení
posledního z nich se vítr obrátil a zbyl˘ch
osmnáct závodníkÛ, mezi nimi i závodníci
z konkurenãních t˘mÛ, házelo s v˘razn˘m
vûtrem v zádech. Îenám se podaﬁilo nav˘‰it
náskok na Polky o dvacet bodÛ a po prvním
dni drÏely první místo. V muÏské ãásti díky
jednomu závodníku, házejícímu s vûtrem
v zádech, zv˘‰ili Poláci náskok na dvanáct
bodÛ a k ãeskému t˘mu se nebezpeãnû pﬁiblíÏili tﬁetí Slováci. Finále disciplíny bylo
okoﬁenûno úÏasn˘m bojem Kateﬁiny Markové,
které se podaﬁilo poprvé tuto disciplínu
vyhrát a získala pro âesko tﬁetí zlatou medaili.
Druhé postupující, Janû Bronãkové, se
nepodaﬁilo navázat na své v˘borné hody
v základním kole a skonãila na pátém místû.
V muÏích postoupil pouze Karel Kobliha,
kter˘ hlavnû díky úÏasné práci Miloslava
Krejãího a Jana Bombery, coby trenéra
a pomocníka, dokázal ve velké konkurenci
vybojovat bronzovou medaili.
Poslední disciplínou, poãítanou do muÏsk˘ch vícebojÛ, byla mu‰ka dálka obouruã.
V této disciplínû skonãili v‰ichni ãe‰tí
závodníci v první patnáctce, navíc hned ãtyﬁi
závodníci postoupili do finále. V nûm padla
na âechy „centimetrová“ smÛla. Josef Luxa
skonãil na druhém místû (o pouh˘ch osm
centimetrÛ na prvního závodníka), Jan Bombera skonãil ãtvrt˘. Miloslav Krejãí a Patrik
Lexa pak skonãili na pátém a sedmém místû.
První den byl zakonãen s bilancí tﬁech zlat˘ch, tﬁech stﬁíbrn˘ch a dvou bronzov˘ch
medailí. Pûtiboj Ïen vedla Kateﬁina Marková
s dostateãn˘m náskokem a na tﬁetím místû
se drÏela Tereza Havelková. V muÏích byl
Karel Kobliha druh˘ v pûtiboji a tﬁetí v sedmiboji. DruÏstvo Ïen vedlo, druÏstvo muÏÛ
se drÏelo na druhém místû.

Druh˘ den pﬁivítalo závodníky mrholení
a kolm˘ vítr zleva. Pro první disciplínu dne
- zátûÏ skish - nic pﬁíjemného, coÏ se odrazilo
i na v˘sledcích. Îádná z Ïen nedokázala
hodit pln˘ poãet bodÛ, u muÏÛ padlo stovek
pouze ‰est. DruÏstvo Ïen zv˘‰ilo svÛj náskok
na necel˘ch ãtyﬁicet bodÛ a druÏstvo muÏÛ
stáhlo polsk˘ náskok na rozdíl sedmi bodÛ.
Ve finále Ïen byly v‰echny tﬁi âe‰ky, které se
shodn˘m v˘sledkem a podle ãasu obsadily
druhé (Kateﬁina Marková), tﬁetí (Jana Bronãková) a ãtvrté (Tereza Havelková) místo.
V muÏích se do finále dostal pouze Karel
Kobliha, jehoÏ v˘sledkem byla dal‰í bronzová medaile.
Následovaly disciplíny, které se nepoãítaly do druÏstev, ale do vícebojÛ jednotlivcÛ.
Druhou disciplínou byla multiskish, kde se
do finále Ïen dostala Kateﬁina Marková a Jana
Bronãková, z nich prvnû jmenovaná získala
svou tﬁetí zlatou medaili, na druhou zbylo
pouze ‰esté místo. V muÏích postoupili do
finále Karel Kobliha s Janem Bomberou,
kteﬁí nakonec obsadili ‰esté a sedmé místo.
Poslední disciplínou dne byla multi
dálka. V muÏích tûsnû uniklo osmiãlenné
finále Karlu Koblihovi a Josefu Luxovi, kteﬁí
skonãili na devátém a desátém místû. O to
zajímavûj‰í bylo finále Ïen s Kateﬁinou
Markovou a Terezou Havelkovou. Zatímco
Kateﬁinû se bohuÏel nepodaﬁilo dostat hod do
v˘seãe a skonãila ‰está, Tereza Havelková
úÏasn˘mi hody a k pﬁekvapení v‰ech vyhrála svou druhou zlatou medaili.
Druh˘ den byl zakonãen s bilancí pûti
zlat˘ch, ãtyﬁ stﬁíbrn˘ch a ãtyﬁ bronzov˘ch
medailí. V pûtiboji Ïen se ãeské trio vyskládalo na prvních tﬁech místech v poﬁadí:
Kateﬁina Marková, Tereza Havelková a Jana
Bronãková. V sedmiboji si pak Jana s Terezou prohodily místa. V muÏích drÏel Karel
Kobliha druhé místo a na ãtvrtém byl Jan
Luxa v pûtiboji. Sedmiboj obsadili Karel
Kobliha na tﬁetím, Jan Luxa na ãtvrtém,

Josef Luxa na ‰estém a Patrik Lexa na
sedmém místû.
Devítiboj po dvou dnech pﬁinesl situaci
v historii sportu je‰tû nevídanou - dva ãe‰tí
závodníci na prvních dvou místech - Karel
Kobliha a Josef Luxa.
Zatímco druh˘ Josef Luxa musel stále
bojovat minimálnû o udrÏení nepatrného
náskoku na nûmecké závodníky, první Karel
Kobliha musel pﬁed Josefem udrÏet náskok
dvanácti metrÛ v posledních dvou disciplínách.
Tﬁetí den zahajovala disciplína zátûÏ
dálka jednoruã, která urãovala koneãné poﬁadí v pûtibojích. âeské dívky drÏely témûﬁ
ãtyﬁicetibodov˘ náskok, muÏi stahovali sedmibodové manko na vedoucí polské druÏstvo.
Îeny okamÏitû prvním hodem uhájily
titul mistryÀ svûta v druÏstvech a v prÛbûhu
dal‰ích hodÛ pﬁidaly nepatrn˘ bonus do jiÏ
tak velkého bodového rozdílu. V muÏích byl
rozjezd pomal˘. Jan Bombera první hod
poslal mimo v˘seã, ostatní závodníci se
pohybovali kolem sedmdesáti metrÛ.
Pol‰tí závodníci v druh˘ch hodech prodlouÏili své hody na místy aÏ o pût metrÛ
vût‰í vzdálenosti neÏ ãe‰tí závodníci. ÚÏasnou odpovûdí na jejich dálky pﬁedvedli bratﬁi
Luxové, kdy Josef dohodil na sedmdesát ‰est
metrÛ a Jan dokonce na sedmdesát devût
metrÛ. KdyÏ Jan Bombera druh˘m hodem
hodil do v˘seãe na sedmdesát metrÛ, náskok
byl opût sníÏen na sedm bodÛ.
Rozhodovaly tﬁetí hody. Pol‰tí závodníci
neprodlouÏili své hody, stejnû jako bratﬁi
Luxové, a záleÏelo na posledních hodech
Patrika Lexy a Jana Bombery. Patrikovi se
podaﬁilo protlaãit svÛj hod na sedmdesát dva
metrÛ a Jan Bombera v jedné ze sv˘ch nejtûÏ‰ích minut vyhrazeného ãasu dokázal
dohodit aÏ na necel˘ch sedmdesát pût metrÛ.
V tu chvíli nikdo netu‰il, jak to v‰echno
nakonec dopadlo. Po skonãení disciplíny
a ãekání na vyhlá‰ení seznamÛ finálov˘ch
úãastníkÛ a úãastnic nikoho z ãesk˘ch
závodníkÛ nezajímalo nic jiného neÏ finální
v˘sledek druÏstev. Napûtí by se dalo krájet,
skoro nikdo nemluvil, jen nûkolik lidí nervóznû pﬁe‰lapovalo kolem domácího stanu
a vzduchem létaly vûty jako: „Jestli to vyjde,
tak zítra domÛ neﬁídím ...“ Po dlouh˘ch aÏ
nekoneãn˘ch minutách se objevil státní
trenér, kter˘ dal gestem ruky jasnû najevo
- PODA¤ILO SE!!!
Následující nad‰en˘ v˘kﬁik témûﬁ celého
ãeského t˘mu odneslo nûkolik vedle postávajících loty‰sk˘ch závodníkÛ doãasnou
ztrátou sluchu a v závalu nad‰eného objímání
nad tûÏce vydﬁen˘m úspûchem proletûlo
nûkolik prutÛ vzduchem, jak o nû závodníci
nechtûnû zakopávali.
V úÏasné euforii, kdy se jen tûÏko dalo
ubránit slzám, probûhlo i finále disciplíny, ve
kterém pﬁidala Kateﬁina Marková svou jiÏ
ãtvrtou zlatou medaili a Tereza Havelková
druhou stﬁíbrnou. Do finále muÏÛ postoupili
oba bratﬁi Luxové, ale po nad‰ení z vítûzství
druÏstev jiÏ nedokázali najít potﬁebnou motivaci a skonãili na ‰estém (Josef) a sedmém
(Jan) místû.

âeské druÏstvo na Mistrovství svûta v rybolovné technice
získalo rekordních 26 medailí, z toho 11 zlat˘ch.
V poslední disciplínû zátûÏ dálka obouruã se pozornost zamûﬁila pﬁedev‰ím na
ãeské závodníky Karla Koblihu a Josefa
Luxu v jejich boji o titul mistra svûta v devítiboji. Josef Luxa drÏel náskok sedmi metrÛ
na tﬁetího nûmeckého závodníka a potﬁeboval osm metrÛ na vedoucího Karla Koblihu.
Hned prvními hody hodil Josef Luxa na hranici sto tﬁí metrÛ, zatímco Karel Kobliha
dohodil o ‰est metrÛ ménû. Druh˘mi hody
Karel Kobliha sníÏil rozdíl na pût metrÛ,
zatímco Josefu Luxovi se nepodaﬁilo prodlouÏit. Pﬁi tﬁetím hodu sníÏil Karel Kobliha
rozdíl na dva metry, nûmeckému závodníkovi se podaﬁilo dotáhnout k Josefu Luxovi
pouze o tﬁi metry a v‰e záleÏelo na posledním hodu Josefa Luxy. Snad vinou velké
nervozity zÛstal pﬁi hodu Josefovi vlasec na
prstû a kapka letûlo úplnû mimo v˘seã.
Do finále disciplíny se dostal pouze
Miloslav Krejãí se sv˘m druh˘m nejdel‰ím
hodem. Nakonec se ale projevilo zranûní ruky,
se kter˘m Miloslav bojoval celé mistrovství,
a závûreãn˘ boj vynesl pouze sedmé místo.
Bylo dobojováno. Závûreãné vyhla‰ování
pﬁineslo obrovské Ïnû pro ãeskou reprezentaci. Pûtiboj Ïen znamenal pátou zlatou
medaili pro Kateﬁinu Markovou a tﬁetí stﬁíbro pro Terezu Havelkovou. V sedmiboji pak
Kateﬁina pﬁidala ‰estou zlatou medaili
a Tereza svÛj první bronz. Spoleãnû s titulem
mistryÀ svûta v druÏstvech získaly ãeské
Ïeny devût zlat˘ch medailí. Pûtiboj muÏÛ
znamenal stﬁíbro pro Karla Koblihu a bronz
pro Jana Luxu, v sedmiboji pak Jan Luxa
vybojoval stﬁíbro a Josef Luxa s Karlem
Koblihou skonãili na ãtvrtém a pátém místû.
ÚÏasnou bitvu o devítiboj nakonec vyhrál
Karel Kobliha a obhájil tak své ãeské histo-

rické prvenství z pﬁedchozího roku. Josef Luxa
zaznamenal stﬁíbrnou medailí svÛj nejlep‰í
v˘sledek své sportovní kariéry v devítiboji.
Tﬁe‰niãkou na dortu pak byl titul mistrÛ
svûta v druÏstvech ve sloÏení Patrik Lexa,
Josef Luxa, Jan Luxa a Jan Bombera.
Na domácím mistrovství svûta ãe‰tí
reprezentanti pﬁekonali snad v‰echny ãeské
rekordy. Ziskem dvaceti ‰esti medailí zv˘‰ili
jiÏ tak úctyhodn˘ nejlep‰í v˘sledek z roku
2013 o ãtyﬁi medaile.
Jedenáct zlat˘ch medailí znamená pﬁekonání dosavadního rekordu z let 2001 a 1988
o jedno zlato. Poprvé v ãeské historii byl
obhájen zlat˘ „double“ v druÏstvech, Kateﬁina Marková získala historicky jako druhá
Ïena svûta zlat˘ „tripple“ (pûtiboj, sedmiboj,
druÏstva), Karel Kobliha jako pát˘ muÏ ve
svûtû obhájil devítiboj. Skoro se nedá uvûﬁit,
Ïe se takové mistrovství svûta opravdu uskuteãnilo…
Kateﬁina Marková

âeské druÏstvo startovalo
ve sloÏení:
Státní trenér: Josef Luxa
MuÏi: Jan Luxa
Josef Luxa
Patrik Lexa
Karel Kobliha
Jan Bombera
Miloslav Krejãí
Îeny: Kateﬁina Marková
Tereza Havelková
Jana Bronãková

Exkurze studentů

Švédsko 2015

Ve Švédsku je opravdu krásná příroda

Jedna fotka se sumcem v Kristianstadu

Viděli jsme i losy při vytloukání

Podařil se nám úlovek velkého lososa

Jedli jsme raky

Krmení úhořů anob „úhoří tanec“

Násada lososa na líhni Laholm

Výprava SRŠ Vodňany

Švédské jezero, které jsme navštívili

Opravujeme hráze rybníãkÛ na ‰kolním pokusnictví
Také v leto‰ním roce pokraãují opravy erozí poru‰en˘ch hrází rybníãkÛ na ‰kolním pokusnictví. Oprava spoãívá v odtûÏení ãásti
hráze, jejím roz‰íﬁení a zpevnûní zhutnûnou hlínou a opevnûní kamenn˘m záhozem proti vodní erozi. Koruna hráze je urovnána,
roz‰íﬁena pro pojezd mechanizace, uválcována a oseta. V mûsíci listopadu bylo takto opraveno cca 100 metrÛ hráze
rybníka Spojen˘.
KD

pﬁed opravou

po opravû

Nikdy se to nemûlo stát

Dnes jsem zjistil jednu vûc: „Nikdy se to nemûlo
stát.“ Nikdy jsem nepﬁem˘‰lel nad tím, jaké by to bylo,
kdybych byl na nûãem závisl˘. Teì uÏ to bohuÏel vím.
V‰echno to zaãalo m˘m pﬁíchodem na stﬁední ‰kolu.
Zaãalo to prost˘m: „Na, Dane, dej si s náma!“ A kluci
ze tﬁeÈáku mi podali „jointa“. Samozﬁejmû jsem si ﬁekl,
proã ne, není na tom nic ‰kodlivého. Byl to super pocit,
poprvé, podruhé i po tﬁetí. Na poãtvrté mi Denis ze 3. C
vtiskl do ruky malou krabiãku. Otevﬁel jsem ji a v ní byly
3 papírky. Hned mi samozﬁejmû do‰lo, Ïe je to LSD.
âasto jsem od klukÛ sl˘chával rozhovory na toto téma.
Podûkoval jsem a zastrãil si krabiãku do kapsy, ‰el jsem
hned domÛ, kde jsem se zamkl ve svém pokoji, lehl si
na postel a okamÏitû jsem se vnoﬁil do podivného snu...
Naproti mnû stál kluk, neznal jsem ho. Byl vy‰‰í
postavy s vyzábl˘m obliãejem, s krátk˘mi vlasy a nûco
drÏel v ruce. Byl to pytlík s bíl˘m prá‰kem. Já mu podal
peníze, které jsem vytáhl z kapsy. Ale ten podivín zaãal
kﬁiãet, Ïe je to málo a Ïe jestli nezaplatím, uÏ mi nikdy
nic neprodá. Podíval jsem se na nûj a ﬁekl jsem: „Zítra se
chystám na jednu benzínku, Simone, váÏnû uÏ prachy
budu mít.“ Simon si jenom odfrkl, hodil mi pytlík s bíl˘m
prá‰kem a ode‰el. Otoãil jsem se za sebe a lekl jsem se.
Za mnou leÏelo podél polorozboﬁené stûny asi 7 lidí.
Neh˘bali se. Já jsem si ‰el sednout na matraci. No
spí‰e na nûco, co matraci jen pﬁipomínalo. Ohlédl jsem
se na levou stranu a tam leÏela Markéta. „Hej, zlato,
vzbuì se, nûco mám.“ Markéta si sedla, vrazila mi
jeden polibek. A vzala mi pytlík z ruky. V duchu jsem se
otﬁásl a zhnusenû jsem si pﬁejel prstem po rtech a ﬁíkal
jsem si sám pro sebe: Proã zrovna Markéta, kdyÏ se mi
nikdy nelíbila, vÏdy mû odpuzovaly její kﬁiklavû ãervené
vlasy, piercing v jazyku, se kter˘m si tak ironicky hrála.
A i ta její povaha.
Vstal jsem a vy‰el jsem pryã z místnosti, ve které
jsem je‰tû pﬁed chvíli sedûl na matraci vedle Markéty.
Vybûhl jsem ven, na místo, které jsem moc dobﬁe znal,
dal jsem se doleva okolo základní ‰koly a uÏ jsem
stál pﬁed na‰ím domem. Zazvonil jsem a po chvíli se
otevﬁely dveﬁe a tam stál mÛj táta. Podíval se na mû
zhnusen˘m pohledem a chtûl mi zavﬁít dveﬁe pﬁímo pﬁed
nosem. Chytil jsem je, aby je nemohl zavﬁít a podíval
jsem se mu do oãí. Táta prohlásil: „Tak co, zase nám
jde‰ ukrást peníze? Nebo uÏ jsi dostal rozum?“ Podíval
jsem se na nûj, zaãalo mi v‰echno docházet. V duchu
se mi honilo jen: NIKDY SE TO NEMùLO STÁT…
Nûkdo do mû strkal, sly‰el jsem jen moji mlad‰í
sestru Krist˘nu, jak kﬁiãí: „Dane, vstávej, pojì si se mnou
hrát, slíbil jsi, Ïe si zakopeme s míãem, tak nespi.“
Otevﬁel jsem oãi a probudil se z divného snu. Vstal jsem
a vzal sestru do náruãí a pevnû ji objal. Potom jsem ji
pustil na zem a ona odbûhla pryã z pokoje.
Druh˘ den ve ‰kole jsem potkal Mirka ze 3.C, usmál
se na mû se slovy: „Tak co, kámo? Dobr˘?“ koukl jsem
se na nûj a ﬁekl: „Jasnû Ïe jo!“ Natáhl jsem ruku
s krabiãkou, kterou mi vãera dal do ruky. Mirek se na
mû nechápavû podíval, ale krabiãku si vzal. Já se jenom
otoãil a ‰el jsem smûrem do své tﬁídy.
Kateﬁina Glatzová

Jak jsme
chytili
velkou rybu
Pﬁed internátem mám oblíbenou bûÏeckou trasu mezi rybníky Malá
Podvinice a Outrata. Bûhám tam a ﬁíkám si, zvlá‰tní jména, a kdyÏ se
rozhlédnu, vidím dal‰í rybníky, a pak mi probûhne hlavou, co jich tady na jihu
âech je. Tﬁeba jen na Jindﬁichohradecku je 350 rybníkÛ - neuvûﬁitelné!
Já jsem z Vysoãiny a u nás ve Îìársk˘ch vr‰ích máme rybníkÛ podstatnû
ménû, ale dobﬁe se pamatují. Tady kaÏd˘ ví, Ïe Velké Dáﬁko je u Îìáru, Velk˘
Paﬁezit˘ je pod vrcholem Javoﬁice, Medlov a Sykovec jsou na Tﬁech Studních
a tak podobnû. S názvem rybníka si vybavím místo, kde se nachází. A co se mi
u nás také líbí, je, Ïe od jednoho rybníka k druhému cestuji lesem. A vût‰inou je
to také les, kter˘ lemuje jejich bﬁehy. Tady ãasto za hrází jednoho rybníka zaãíná vodní plocha druhého a ãlovûk ztrácí pﬁehled, u jakéhoÏe rybníka to vlastnû
je. Ale k vûci. Chci vyprávût o kaprovi, kterého jsme letos o prázdninách ulovili na jiÏ zmínûn˘ch Tﬁech Studních, v rybníku zvaném Sykovec. Na jeho bﬁehu
jsme zakempovali jednoho srpnového dne. Já a mÛj trenér bûhu Karel âermák.
Ten toho o atletice ví hodnû, ale o rybách vÛbec nic, a tak tu byl za uãnû a musel
plnit úkoly, které dávám já. Jeho hlavním úkolem bylo ãekat s podbûrákem
na ulovenou rybu. Musím ﬁíct, Ïe i tento jednoduch˘ úkon zvládal zpoãátku
mizernû. Podbûrák v rozhodující chvíli místo pod hladinou drÏel nad hladinou,
zﬁejmû v domnûní, Ïe ryba mu tam sama skoãí. K jeho dal‰ím oblíben˘m
kiksÛm patﬁilo také zajíÏdûní ãlunem do právû rozvinutého vlasce nejenom
na‰eho, ale i okolních rybáﬁÛ. A ti byli radostí bez sebe! Ale uÏ se polep‰il, uÏ
neﬁíká, Ïe starého psa nov˘m kouskÛm nenauãí‰. Docela ho chytlo moje
rybaﬁení a jednou dokonce v nad‰eném soustﬁedûní na blíÏící se úlovek vstoupil
do vody v ponoÏkách.
Na Sykovec jsme pﬁi‰li s cílem lovit v noci kapry. Del‰í dobu byly velmi
horké dny. Pﬁes den ryby leÏely na dnû a teprve v noci oÏívaly a vydávaly se
nûco sezobnout. Mnû se pﬁes den sice taky nechtûlo nic dûlat, ale zakrmit si jisté
ãásti rybníka, tak k tomu jsem se pﬁinutil.
Zakrmovali jsme z ãlunu, Karel vesloval. No a pak jsme sedûli na bﬁehu
u stanu, jedli, popíjeli ãaj a pﬁi trpûlivém ãekání na veãer nám pomalu ubíhal
den. KdyÏ se pak koneãnû setmûlo, zapálili jsme svíãku. Karel vyprávûl rÛzné
pﬁíbûhy a taky jeden horor o Zlaté noze. I kdyÏ mi pﬁi takovém pﬁíbûhu tuhla
krev v Ïilách, stále jsem po oãku sledoval na‰e dva pruty, ale nedûlo se nic.
Veãer uÏ pﬁe‰el v noc, na obloze se zatﬁpytily hvûzdy, a protoÏe byla pÛlka
srpna, obãas pﬁelétly hvûzdn˘m nebem létavice. âlovûk si má v té chvíli nûco
pﬁát a já si pﬁál chytit velkou rybu. Noc je‰tû více potemnûla a hvûzdy záﬁily
je‰tû jasnûji. Náhle se z niãeho nic zvedl vítr a rozãeﬁil doposud klidnou
hladinu rybníka. Îe by se uÏ také zaãalo nûco h˘bat pod hladinou? Îádné
náznaky, jen tiché ‰umûní noãního vûtru a ‰plouchání vlnek dotírajících na
písãit˘ bﬁeh. Ale po nûjaké dobû se najednou pﬁidávaly nové zvuky, to se podél
bﬁehu zaãali prohánût pstruzi. A kdyÏ se probrali pstruzi, tak by se snad mûli rozh˘bat i kapﬁi!? Dál se ale nic nedûlo, pruty mlãely a my pomalu usnuli.
Ne na dlouho … Do ticha noci se ostﬁe ozval hlásiã jednoho z prutÛ.
Vystartoval jsem k nûmu a rychle udûlal v‰e, co se v takové chvíli obvykle dûlá.
Za mnou se dopotácel rozespal˘ Karel s podbûrákem. Mûli jsme rozsvícené
ãelovky a jejich kuÏele pátraly po rybû, kterou jsem stále nevidûl. ·lo to ztuha
a zaãal jsem tu‰it, Ïe to nebude malá rybka. Byli jsme chvílemi oslepeni
stovkami mu‰ek, které se nám zmítaly pﬁed oãima pﬁivábené svûtlem na‰ich
svítilen. Bylo to nepﬁíjemné. A pak jsme poprvé spatﬁili prudce ãeﬁené místo na
hladinû. Tajil se nám dech, protoÏe se k nám pﬁibliÏovalo nûco, co svou velikostí
snad nemohlo b˘t kapr. Îe by sumec? Jedno bylo jisté - zmítala se tam ryba,
která bude obrovská. A byla. KdyÏ jsme ji mûli na dosah, zjistili jsme, Ïe to není
sumec, ale kapr, ale jak velk˘! Dostali jsme ho na molo, pﬁemûﬁili. Mohl jsem
si zapsat svÛj nejvût‰í úlovek, kapr mûﬁil 90 cm! LeÏel tam, lapal po dechu.
Jemu nebylo hej, nám ano, plácli jsme si z radosti nad splnûn˘m snem a chvíli
si ho prohlíÏeli. Byl to klasick˘ ‰upináã a ve svûtle na‰ich ãelovek se jeho ‰upiny leskly jako zlato. Tûlo mûlo protáhl˘ tvar, nebyl rostl˘ do v˘‰ky. Je‰tû jsme
si ho vyfotili a pak ‰up s ním zpátky do vody, aby si v klidu doplul do své
zátoãiny, odkud se vydal za potravou a netu‰il, Ïe díky na‰í lovecké vá‰ni zaÏije takov˘ ‰ok.
Martin Sáblík

RYBÍ PODIVNÒSTKY
Lalokoploutvé
ryby
V minulém díle tohoto seriálu jsem vám představil starobylou
skupinu dvojdyšných ryb. V tomto díle bych rád předložil další
z podivnůstek, a to možná podivnůstku nejpodivnější – jsou to
lalokoploutvé ryby Latimerie. Jedná se o další pozůstatek minulosti
a často se o nich hovoří jako o živoucích zkamenělinách (fosiliích).
Píše se rok 1938 a u břehů jižní Afriky byla vylovena zvláštní
ryba. Marjorie Courtenay-Latimerová, kurátorka jihoafrického muzea,
ji jako první ohledala a zajistila konzervaci a uschování – na její
počest byl zaveden rodový název Latimeria. Prvního ryze vědeckého zpracování se ujal ichtyolog James Leonard Brielrey Smith,
původně působící jako profesor organické chemie. Ten na základě
nejprve kreseb a poté i při prohlídce konzervovaného exepláře
určil, že jde o rybu, podle tehdejších poznatků, 65 milionů let
vyhynulou. Nazval ji Latimeria chalumnae.
Toto prohlášení vzbudilo ve světě velký ohlas a zájem odpůrců
i zastánců, avšak James Smith pokračoval ve své práci a podařilo se
mu objevit další druh latimerie z okolí ostrova Sulawesi v Indonesii,
který byl popsán jako L. menadoensis. Tyto dva druhy jsou dodnes
jedinými zástupci tohoto rodu.
I když známe dnes jen dva žijící druhy, nemůžeme popřít, že
kdysi bývaly lalokoploutvé ryby velkou skupinou s obrovskou
diverzitou druhů. Počátky jejich existence můžeme klást do
období spodního devonu, a o tom, jak úspěšnou skupinou byly,
svědčí nejlépe fakt, že přežily až do dnešních dnů... Což je v mnoha
ohledech téměř zázrak.

Latimerie se dělí na dvě podskupiny – Rhipidistia, neboli
vějířoploutví (dnes kompletně vyhynulé rody), a Actinistia, neboli
střapcoploutví (s jediným žijícím rodem Latimeria obsahujícím
dva druhy). Obě skupiny se objevily krátce po sobě, avšak fosilní
záznam Rhipidist končí někdy na počátku permu, zatímco záznam
skupiny Actinistia pokračuje dál a mizí na hranici jurského a křídového období asi před 100 miliony lety a dnes se objevuje jako
Latimeria z jediné recentní čeledi Coelacanthoides.
Podoba dnešních lalokoploutvých ryb je v podstatě totožná
s vyhynulými zástupci – jsou to velké, robustní ryby s typicky
stavěnými ploutvemi. Charakteristická je pro ně velká hlava,
dlouhé ozubené čelisti, typická stavba ploutví a nejdůležitějším
znakem je část neurokrania (část lebky chránící mozek), která je
specifická jakýmsi nefunkčním kloubem tzv. interkraniální kloub.
Ten nebyl funkční z důvodu připojení horní čelisti k neurokraniu.
Výskyt lalokoploutvých ryb je dnes vázán na tropické mořské
vody jižní Afriky a Indonésie, ale oblast jejich výskytu bývala daleko
širší. Dne 25. 10. 2012 byl objeven zatím poslední druh a počet
druhů tedy dosáhl čísla 81, což hodně vypovídá o jejich rozmanitosti.
Nám zůstaly pouze dva žijící druhy, které jsou neustále ohrožovány
rostoucím lidstvem, a i když už se jejich čas možná chýlí ke konci,
rozhodně si jako předci suchozemských obratlovců (a tedy i nás)
zaslouží trochu klidu po dlouhé cestě, kterou v průběhu věků urazily.
Josef Němec

Studenti prvních roãníkÛ v Národním divadle
- prosinec 2015

Celá v˘prava pﬁed Hradem

V Národním divadle
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