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Rok 2018 se ponese v na‰í ‰kole v duchu dal‰ích stavebních úprav a modernizace vybavení ‰koly
zejména pro praktickou v˘uku. Hned poãátkem roku, v období leden - bﬁezen, probûhne rekonstrukce haly
rybáﬁské mechanizace. Budou vymûnûna okna, vrata, elektroinstalace, doplnûno topení, nová dlaÏba, nové
osvûtlení. Podstatn˘ bude vznik ro‰tového mezipatra pro zv˘‰ení podlahové plochy. Po této úpravû bude
moÏné v hale umístit vût‰í mnoÏství strojÛ a zaﬁízení pouÏívan˘ch v rybáﬁství. Vzniknou samostatné sekce
vûnované napﬁíklad líhÀaﬁství, zpracování ryb, pﬁepravû, v˘lovÛm. Poﬁízena bude celá ﬁada nov˘ch
mechanizaãních prostﬁedkÛ. Historické exponáty - v˘pustní roura rybníka Ol‰ina, lopatová v˘pusÈ, ãást
dﬁevûného vodovodu - najdou své místo vedle haly v samostatném pﬁístﬁe‰ku.
V období mûsícÛ ãervna aÏ srpna bude realizována v˘stavba v˘ukového jezírka v prostoru zahrady
pﬁed ‰kolou, a to zhruba proti ﬁeditelnû ‰koly. VyuÏití jezírka bude úzce souviset s v˘ukou pﬁedmûtu
okrasné nádrÏe ve tﬁídách se stavebním zamûﬁením. PÛjde o nádrÏ doplnûnou mûlk˘m biotopem
s rÛzn˘mi druhy vodních rostlin. Pod hladinu pak bude moÏno nahlédnout prosklen˘m prÛzorem
z upraveného podzemního prostoru. Pro v˘uku bude v˘znamné umístûní v˘konn˘ch filtrÛ v pﬁilehlé ãásti
zahrady, coÏ umoÏní pﬁístup k nim pﬁi provádûní údrÏby.
Prostﬁedky pro zaji‰tûní tûchto akcí pochází z evropsk˘ch a národních dotaãních titulÛ, jsou tedy
zaji‰tûny nad rámec rozpoãtu ‰koly.
Na pﬁelomu roku bych rád popﬁál hodnû úspûchÛ v roce 2018 na‰im studentÛm a zamûstnancÛm.
Karel Dubsk˘

·kolní muzeum v roce

5.

Školní interaktivní muzeum bylo otevřeno
veřejnosti koncem roku 2013. Od té doby následovaly čtyři sezony jeho provozu, a tak má za sebou
již pět let existence. A to je už důvod k určitému
bilancování.
Prohlídky naší školy probíhají buď o dnech
otevřených dveří, na základě předchozího objednání
nebo s průvodcem o letních prázdninách. Prohlídka
je prakticky vždy komentovaná a zahrnuje také
naše akvária v suterénu školy. Provádění se ujímají
jak učitelé, tak často sami studenti. V létě nám
pomáhají brigádníci (spíše brigádnice). Nejčastějšími
návštěvníky jsou zájezdy škol, případně rybářských
zájmových skupin. Velmi cenná je spolupráce se
sousední Fakultou rybářství, kdy jsou spojovány
exkurze dětí do líhně (zaměřené na jesetery) a mlýna
(MEVPIS) s návštěvou naší školy. Tak vzniká buď
půl-denní nebo celodenní program zaměřený na
různé oblasti rybářství. V létě pak zavítají do naší
školy běžní turisté.
Nyní několik čísel. V posledních dvou letech se počet návštěvníků opakovaně dostal nad hranici 4 tisíc. Celkový počet
od otevření na konci roku 2017 byl 17 116 osob. Nutno uvést, že vstupné často není účtováno a je spíše symbolické,
sloužící k zajištění nezbytného provozu muzea. Mezi nejzajímavější hosty patřili: ministr zemědělství Marian Jurečka, známý
kuchař Petr Stupka, herci Martin Zounar a Oldřich Navrátil. Výjimkou nejsou ani návštěvníci ze zahraničí.
Na závěr jedna zajímavost. V květnu roku 2016 během jednoho dne otevřených dveří (při Vodňanských rybářských
dnech) se přišlo do školního muzea podívat rekordních 1 370 návštěvníků.
KD

Úprava ‰kolního dvora

5.

Stav školního dvora, především popraskané panely, ale také špatně fungující kanalizace, určitě už nějakou dobu
nedělal škole dobrou reklamu. Určitě to nelze brát tak, že na dvůr není moc vidět, a tak se vlastně moc neděje. Proto bylo v
období od října do konce listopadu roku 2017 přistoupeno k jeho rekonstrukci. Prostředky byly získány od zřizovatele (Jč.
kraj) v plné výši z Fondu rozvoje škol. Akce přišla na 4 mil. Kč a byla realizována firmou Strabag a.s.
Po odstranění panelů byl zjištěn velmi špatný stav kanalizační sítě a ta byla v celém prostoru vyměněna. Nově bylo
řešeno i napojení odpadů ze školy, pavilonu mechanizace, bytů, a také dešťové kanalizace. Zhotovena byla základová deska
pro budoucí nářaďovnu v sousedství tělocvičny. Pak již došlo na novou dlažbu a asfaltový povrch. Příjezdová komunikace
byla vybavena asfaltovým povrchem až k zadní bráně. Dále vzniklo několik parkovacích míst, zastřešená pergola pro
umístění kol, místa pro čtyři lavičky a osázení zeleně kolem pavilonu mechanizace.
KD

Odborné exkurze
EXKURZE TŘETÍCH ROČNÍKŮ
Morava a Slovensko – to byly cíle letošní odborné
exkurze, která se uskutečnila ve dnech 12.–16. června.
Kinského rybářství Žďár nad Sázavou a Muzeum nové
generace navštívili studenti hned 1. den, v úterý se podívali
na soutok Dunaje a Moravy, obdivovali zříceninu hradu
Devín a poznali Vodní dílo Gabčíkovo. Ve středu následovala
exkurze ve Slovianské dolině, kde pan Kováčik seznámil
studenty s chovem pstruhů, odpoledne pak měli možnost
poznat pana Šlence, absolventa školy, který je provedl po
své firmě zabývající se chovem, prodejem a zpracováním
ryb. Ve čtvrtek studenti navštívili vodní dílo Kružberk a vodní
nádrž Slezská Harta. Celé odpoledne pokryla prohlídka
Přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. V pátek už všichni
plni dojmů cestovali do svých domovů.
Cestování bylo náročné, ale stálo to za to!
A. K.

EXKURZE STUDENTŮ
DÁLKOVÉHO STUDIA VOŠ VHE
Dne 9. 3. 2017 navštívili studenti
dálkového studia VOŠ VHE Vodňany pracoviště genetického rybářského centra, kde
si vyslechli poutavou přednáškou pana
Bc. Martina Kahance, DiS. Dále si prohlédli
experimentální rybochovné pracoviště
a pokusnictví FROV Vodňany, kde se našim
studentům věnoval pan Ing. Jiří Hájíček.
A. M.

STUDENTI V CHORVATSKU
Naši vybraní studenti se i v tomto roce
zúčastnili odborné exkurze na ostrově Cres
v Chorvatsku pod záštitou Ministerstva
zemědělství. V rámci exkurze navštívili
zpra-covnu olivového oleje Mosaico,
Vranské jezero, Modrou jeskyni a dále měli
možnost dozvědět se o chovu ryb na
volném moři.
R. CH.

ODBORNÁ EXKURZE - 1. ROČNÍK B
V úterý 6. 6. 2017 se 1. B zúčastnila celodenní exkurze. Po
hodinové cestě jsme přijeli do firmy Prefa Roudná u Tábora, kde
nám ukázali a popsali výrobu betonu a betonových výrobků.
Hlavní důraz v úvodu exkurze byl kladen na zkoušky pevnosti
a jakosti betonu. Poté jsme vyjeli do Tábora do štičí líhně Esox.
Zde jsme se dozvěděli informace o líhni a jeji historii, produkci
a recirkulačním systému, který se napouští přímo z rybníku
Jordán. Prohlédli jsme si chov KOI kaprů v sádce a vydali jsme se
na prohlídku města. V poledne jsme odjeli na vodní nádrž Orlík,
kde nás nejdříve seznámili s historií a funkcí. Po obědě program
probíhal ve zdejší vodní elektrárně a nakonec nás nechali
nahlédnout do hráze. V 15:00 jsme vyrazili na cestu do Vodňan,
kam jsme přijeli po hodině propršené cesty.
D. P. & M. B.

Odborné exkurze
ODBORNÁ EXKURZE DRUHÝCH ROČNÍKŮ
Ve dnech 14. až 16. 6. proběhla odborná exkurze druhých ročníků. Tentokrát jsme navštívili severní Čechy. První
zastávkou ale byla ZOO Plzeň, kde jsme navštívili expozici Česká řeka a cestou na sever jsme se stavili na Boleveckém
rybníku. Druhý den jsme měli exkurzi v režimu povodí Ohře –VD Fláje, VD a RH Přísečnice, VD Nechranice. Poslední den jsme
navštívili rybářství Chabařovice a podívali jsme se k jezeru Milada. Velký dík patří všem průvodcům naší exkurze, kteří se nám
věnovali, především ale panu Jaroslavu Frydrýnovi a Petru Kienastovi. Moc děkujeme!
L. K.

EXKURZE FRANCIE
Studenti čtvrtých ročníků se zúčastnili od 1. 10. do 8. 10. 2017
exkurze ve Francii – oblast Bretaň a Normandie. Tato návštěva byla
zajištěna školou rybářského a zemědělského zaměření v Chateau
Gontier. Program exkurze byl zaměřen na klasickou rybářskou
produkci, vycházející z klimatických podmínek této oblasti Francie,
tedy ne tak jak ji známe v ČR. Studenti viděli kromě rybničního
hospodářství a farmy na chov pstruhů i aquaponické systémy, chov
okrasných ryb, výrobu okrasných jezírek, výrobu krmiv pro ryby
produkčního hospodářství. Zajímavou částí programu také byly farmy
na produkci slávek a ústřic, které studenti měli možnost ochutnat.
Zpestřením byly i návštěvy: lokálního výrobce vína, historického místa
Francie – St. Malo a St. Michel. Návštěva mořských akvarií pak vhodně
doplnila celý program. Exkurze pokračovala návštěvou Paříže a po ní
následovala dlouhá cesta zpět do Vodňan.
D. S.

Pracujeme s novými oxymetry
Kyslík je jeden z nejdůležitějších plynů ve vodě. Je životně důležitý pro všechny vodní
organismy. Jeho zdroje můžou být buď přírodní, nebo antropogenní. Mezi přírodní
a nejdůležitější proces patří fotosyntetická asimilace zelených organismů, difúze kyslíku z atmosféry a přítok okysličené vody.
Avšak při intenzivnějším hospodaření na rybnících nelze spoléhat pouze na tyto
zdroje. Proto zejména v létě a v zimě provádíme aeraci nebo oxygenii, a to pomocí
technických zařízení zvaných aerátory. Obsah kyslíku se v průběhu roku často dynamicky
mění. V zimním období zabraňuje průniku kyslíku z atmosféry zamrzlá vodní hladina.
Sněhová pokrývka zastiňuje vodu a fytoplankton strádá. V létě je obsah kyslíku i v rámci
jednoho dne proměnlivý. V ranních hodinách je ho nejméně, protože přes noc žádné
řasy ani rostliny neprodukovaly kyslík a organismy ho po celou dobu pouze odčerpávaly.
Samotná rozpustnost kyslíku je ovlivněna zejména teplotou a tlakem. Vzrůstající teplota omezuje množství rozpuštěného
kyslíku, a tudíž může u ryb docházet k dýchacím potížím i případnému úhynu. Naopak při rostoucím tlaku se rozpustnost
zvětšuje. Na bilanci plynů má vliv také množství organismů ve vodě. Zooplankton, zoobentos, ale i ryby spotřebovávají
kyslík vyprodukovaný řasami. Kromě toho se velké množství druhů planktonu těmito řasami (producenty kyslíku) živí. Při
nadměrném oživení heterotrofními organismy může docházet ke kyslíkovým deficitům. Dalším problémem kolísání kyslíku
jsou procesy rozkladu organické hmoty například odumírání vodního rostlinstva, kde se také spotřebovává kyslík.
Většina druhů ryb má odlišné nároky na kyslík v závislosti na tom, v jakém rybím pásmu žijí. Např. lososovité ryby jsou
náročnější na kyslík a vyžadují obsah kolem 12 mg/l. Na rozdíl od toho ryby kaprovité snášejí i nižší hodnoty pohybující se
okolo 4 mg/l. I při přepravě ryb v přepravních bednách musíme zajistit dostatečný přísun vzduchu z kyslíkových lahví,
protože v samotné vodě by nebylo dostačující množství rozpuštěného kyslíku.
V důsledku výše zmiňovaných situací musí být hodnoty rozpuštěného kyslíku ve vodě pravidelně kontrolovány, dnes
jednoduše za pomoci oxymetrů. Jsou to odolné mobilní přístroje, které zajišťují přesné a rychlé údaje o teplotě, tlaku,
kyslíku a saturaci. Saturace znamená procentické nasycení vody kyslíkem, optimum se pohybuje nad 60 %. V rámci praxí
a cvičení používáme oxymetry YSI ProODO. Skládají se z displeje, klávesnice, kabelu a sondy. Měření je velice komfortní
ve srovnání s tím, že dříve jsme potřebné hodnoty měřili pouze chemickými rozbory pomocí COMBI soupravy. Kalibrace se
provádí na základě měření kyslíku mimo vodu na vzduchu. Měření soupravami je zvláště v zimním období obtížnější, navíc
některé chemikálie, zejména sirnatan sodný a škrob po několika měsících ztrácí na kvalitě a musí se měnit. Na druhou
stranu je pořízení chemické soupravy několikanásobně levnější než nákup oxymetru a soupravou zjistíme kromě kyslíku
a teploty také další fyzikálně-chemické parametry např. alkalitu, pH, amonné ionty, fosforečnany a průhlednost vody. Když
jsme porovnávali obě metody, při přesné práci se soupravou jsme dosahovali takřka shodných výsledků s odchylkou kolem
0,2 mg/l. Obě metody jsou tedy přesné.
Pavel Koukolík, Kryštof Pospíšil

Ichtyologický průzkum vodňanského náhonu
Jednou z nejpopulárnějších praxí je u žáků ichtyologický
průzkum čili průzkumný lov ryb elektrickým agregátem.
Vyrazili jsme k vodňanskému náhonu, abychom zjistili místní
skladbu ryb. Náhon se minulý rok odbahňoval a v rámci
těchto prací se všechny ryby odlovovaly a přemisťovaly do
Blanice. Náhon byl pak několik dní vypuštěn a vybrané lokality
odbahňovány. Zajímalo nás, jak rychle ryby do náhonu opět
proniknou a v jaké druhové diverzitě.
Nalovili jsme překvapivě celkem hodně ryb, druhová skladba
nebyla tak bohatá jako před vypuštěním. Nicméně vzhledem
k přítomnosti i mladších věkových kohort některých málo četných
druhů (např. parma, mřenka...) soudíme, že sem ryby vytahují
zejména na jaře při tření a biodiverzita se tak postupně opět
obnoví i u dalších druhů, např. dravců. Jednoznačně dominantními
druhy byla plotice obecná a jelec tloušť. Oba druhy byly zastoupeny zhruba po 150 kusech na 100 m úsek náhonu (po zohlednění
procenta úspěšnosti lovu). Přítomny byly mladé i starší ryby. Další
častou rybou byla také ouklej obecná, menších abundancí pak
dosahovala podoustev říční, ostroretka stěhovavá, hrouzek obecný,
okoun říční, cejn velký, mřenka mramorovaná, úhoř říční, ježdík
obecný a parma obecná. Voda byla přikalená a úspěšnost lovu
tedy dosahovala podle zručnosti jednotlivých učících se lovců
zhruba 30-50 %.
Ryby byly vráceny zpět do vody...
Jiří Hronek

KRONIKA ROKU 2017
Rok 2017 byl bohatý na události, takže ve zkratce – slovem a fotografií – přehled nejdůležitějších
momentů v životě školy.
Leden

Říjen

Uskutečnily se lyžařské kurzy 1. ročníků, jako
každoročně proběhl maturitní ples 4. ročníků,
21. ledna se konal Den otevřených dveří.

V měsíci říjnu byla zahájena rekonstrukce
školního dvora, ve dnech 8.–14. 10. navštívili
naši školu studenti z Polska, 9. 10. získali
někteří studenti 4.B Certifikát podnikatelských
dovedností. 19. října proběhlo rozhlasové
vysílání s pedagogy naší školy, kterého se
účastnil Ing. Hronek a Ing. Dubský.

Únor
Proběhl kurz pro práci s agregátem.

Březen
Dne 9. 3. 2017 navštívili studenti dálkového
studia VOŠ VHE Vodňany pracoviště Genetického rybářského centra, kde se uskutečnila
přednáška pana Bc. Martina Kahance, DiS.
Následovala prohlídka experimentálního
rybochovného pracoviště a pokusnictví FROV
Vodňany, kde se našim studentům věnoval pan
Ing. Jiří Hájíček, dále proběhl kurz pro výkon
funkce rybářského hospodáře.

Listopad
Workshop na téma „Vývoj rybníků ve 2. polovině minulého století” se konal v budově školy
a byl určen pro studenty DS VOŠ, proběhl
doškolovací kurz pro práci s elektrickým
agregátem. Škola se zúčastnila Gastrofestu
v Českých Budějovicích.

Prosinec

7. 4. absolvovali studenti 3. ročníku dálkového
studia VOŠ exkurzi na téma: ,,Péče o ekosystémy v CHKO a NP Šumava", na jaře proběhlo
také přijímací řízení a samozřejmě maturity,
které měly několik částí. Začalo se písemnou
prací, v květnu pak následovala státní písemná
část z českého jazyka, angličtiny a matematiky,
navazovaly školní praktické maturity a ústní
část. Náš školní tým se zúčastnil XIII. ročníku
mezinárodní rybářské soutěže v Ivanke při
Dunaji, kde získal skvělé 2. místo v soutěži
družstev.

1. prosince za hojné účasti žáků a rodičů
proběhla závěrečná lekce tanečních – Věneček,
v prostorách školy se uskutečnilo školení chovatelů ryb v recirkulačních a aquakulturních
systémech, 5. prosince navštivili žáci 1. ročníků
Prahu a zhlédli v Národním divadle představení
Maryša, studenti byli úspěšní v okresním kole
ve florbalu (2. místo). Depozitář školy byl na
konci roku doplněn o unikátní akvárium, které
znázorňuje prostředí horského potoka. Dostalo
název „biotop Zlatého potoka”. Součástí
tohoto akvária je i ukázka technologických
částí oběhu vody – pískového filtru, chlazení,
ÚV lampy – s popisem funkcí.

Květen

Leden

Slavné Vodňanské rybářské dny tentokrát
proběhly ve dnech 24.–27. května, jejich součástí byl i Den otevřených dveří na naší škole
a další doprovodné aktivity. V květnu nás také
navštívili učitelé a studenti z Francie, se kterými
jsme projednávali spolupráci v rámci výměny
našich studentů. 25. května proběhlo na MÚ
ve Vodňanech slavnostní předání maturitních
vysvědčení.

Ve dnech 29. až 31. ledna 2018 proběhnou
v naší škole první absolutoria dálkového studia
VOŠ Vodního hospodářství a ekologie. Po
3,5letém studiu a odevzdání absolventských
prací přistoupí ke zkouškám šestnáct studentů
dálkové formy studia

Duben

Červen
V tomto měsíci se konal již 9. ročník rybářské
olympiády, proběhly exkurze prvních, druhých
a třetích ročníků, uskutečnil se sportovní kurz
1. ročníků.

Září
Hned první školní týden noví žáci 1. ročníků
absolvovali adaptační kurz, školní rok začal,
jak jinak, pořádáním tanečních kurzů, které
probíhaly až do 1. prosince, kdy se konal závěrečný věneček. Dne 8. 9. proběhly myslivecké
zkoušky, 15. 9. se uskutečnila exkurze studentů
4. ročníku dálkového studia VOŠ, tentokrát
do CHKO Třeboňsko. Ve dnech 19.–20. 9. naši
studenti úspěšně složili v budově Magistrátu
České Budějovice zkoušky Vůdce malého
plavidla.

PRVNÍ JARNÍ... KAPR
Na první leto‰ní náv‰tûvû Blanice jsme zvolili místo teplej‰ího hlavního toku chladnûj‰í slepé rameno ﬁeky, kde voda je‰tû nebyla tolik prohﬁátá. Teplota byla okolo 5 °C.
Hloubka vody byla okolo 2 metrÛ a prÛhlednost 80 cm.
Jako nástrahu jsme zvolili plovoucí reflexní boilie od firmy RebelBaits s pﬁíchutí
ananas a broskev. Pro zatraktivnûní nástrahy jsme ji namoãili do dipu s pﬁíchutí sladká
broskev, také od firmy RebelBaits. Mysleli jsme si, Ïe takov˘to bonbónek kapra upoutá. Pro
rozkrmení lovného místa jsme pouÏili na kousky rozdrcené boilie s kukuﬁicí a v‰e jsme
zalili dipem sladká broskev. Boilie jsme rozdrtili z ãasov˘ch dÛvodÛ, abychom docílili
rychlého úãinku v chladné vodû. K zakrmení místa jsme pouÏili prak, nechtûli jsme si
zbyteãnû místo pla‰it tûÏkou raketou. KaÏdou hodinku jsme dokrmovali asi tak 20 kuliãkami
celého boilie, k tomu jsme pouÏili uhlíkovou kobru Natrix od firmy Mzcarp. Po dvou hodinách se koneãnû dostavil první zábûr. Ryba zabrala na plovoucí boilie v hloubce okolo 1,5
metru. Byli jsme radostí bez sebe, Ïe pﬁi‰la první ryba, ale radost po chvíli pﬁe‰la. Ryba se
nám vyﬁízla, a tak jsme bohuÏel museli na prvního jarního kapra ãekat dál. Nevzdali jsme
se a nástrahu jsme opût poslali do stejného místa. 15 minut pﬁed tím neÏ jsme zaãali balit
vûci, se nám cívka na navijáku zaãala odvíjet. Ryba byla na prutu a nám obûma probíhalo
v hlavách, jen aÈ se nevyﬁízne. Asi po pûtiminutovém souboji jsme podebrali pûkného lysce,
za kterého jsme byli neskuteãnû ‰Èastní.
Blanice 3 je zajímav˘ revír, kde se vyskytuje pomûrnû ‰iroké spektrum ryb, takÏe si
zde pﬁijdou na své vyznavaãi rÛzn˘ch zpÛsobÛ sportovního rybolovu. ·kola navíc rozdává
ﬁadu povolenek i mezi své Ïáky zdarma.
Petr Lenner a Ondﬁej Îejdlík

Můj adrenalinový zážitek
Rád bych vyprávěl o tom, jak jsem zdolal svého nejtěžšího kapra v životě. Stalo se to letos v květnu na Orlíku.
Po třech dnech bez záběru marně sedím se svým otcem u kaprových prutů a pozoruji „swingery”, které se zatím ani
nehly. „Za hodinu půjdeme balit,” řekl otec. Já jen otráveně přikyvuji. Náhle se však ozve hlasité: „Píp, píp, píp!” Swinger
u mého pravého prutu lehce propadne…
„Zase cejn!” Ledabyle přizvednu prut, když tu náhle pociťuji brutální tah, který rozhodně nepřísluší cejnovi, ale trofejnímu
kaprovi. „Je tam!” křičím samou radostí. Rychle do lodi! Otec zasedne za dlouhá vesla, já jen stojím v přídi a kapra pomalu
dovíjím. Šupináče se mi daří dostat k hladině. Jakmile ho spatřím, tak mi do krve vniká slušná porce adrenalinu. Takové
monstrum jsem na prutě dříve neměl. Háček navíc visí z krajíčku tlamy onoho obra. Nesmím nic zkazit! Kapr začíná jančit
a míří do zatopeného domu, který v hloubce zbyl. Tam ho nesmím za žádnou cenu pustit. Brzda kvílí:„Bzzzzzz…!” Co teď!?
Vsázím na jediné – kvalitní a dobře vyladěnou sestavu. Chytám protáčející cívku, otec se opírá do vesel. Kapr naštěstí
vyplouvá na volnou vodu. Není ale zdaleka vyhráno. Kapr bojuje ze všech sil. Zdá se, že jich má víc než já. Napětí by se dalo
krájet. Rybu pomalu dotáčím a už se cítím jako vítěz. Kapr leží na hladině, taťka pod něj podsouvá podběrák. Jenže… Můj
soupeř sebral poslední zbytky sil. Vypálil z podběráku. Tím vzrostla šance na jeho únik. Háček je již skoro vyvrácený ze
spodního pysku. „Tati, máme poslední pokus!” křičím na otce. Do rukou mne berou křeče, ale nevzdávám se. Rybu znovu
navádím taťkovi před podběrák. „Jójójoī!” Obrovský šupinatý tvor definitivně prohrál tuto zdlouhavou bitvu.
S kaprem rychle spěcháme ke břehu, kde probíhá vážení a měření. Display ukazuje rovných 18 kg. Nevěřícně
pozorujeme 90 cm dlouhého zlatého tvora. Následuje rychlé fotografování. Poté je kapr připraven na návrat do rodného
živlu. Pomalu jej pokládám na vodní hladinu. Kapr odplouvá a mává mi ocasní ploutví, jako by chtěl říct: „Děkuji ti za
darovanou svobodu.”
Matěj Kábrt

... a povídka na závûr ...

Tohle se nemělo stát
Strach. Bolest. Smutek. Tolik emocí,
které mû dusily zpÛsobem, jako by mi
nûkdo ‰lapal na hruì. Slzy jsem uÏ ronit
pﬁestala dávno, vlastnû uÏ poplakávat
moc ne‰lo.
Doba se podepsala na nás v‰ech,
ale jediné, co mû zajímalo, byla má rodina. V tomto ãase ne‰lo dûlat moc v˘jimek. Nezajímalo mû, Ïe by mne mohl
nûkdo nazvat sobcem. NezáleÏelo mi na
tom. JenomÏe… Selhala jsem. Jako
matka i manÏelka. Neochránila jsem je.
Mou rodinu jsem byla nucena nechat jít
do války. Ten svírav˘ pocit nevûdomí,
co se asi dûje na bitevním poli. Îijí
vÛbec? Musí. Jen letmá pﬁedstava toho,
Ïe bych je ztratila, mû dusí. KvÛli pﬁetahování o moc bych mûla ztratit svou
rodinu a krev?
Byla to doba temna. Ti, kdo
odporovali, byli zabiti. Nepohodlní byli
likvidováni. Zdálo se mi to tak dávno,
co byl svût pln˘ slunce a ne té vtíravé
temnoty. Tak dávno, aÏ zaãínám zapomínat na ty chvíle, kdy jsem mûla celou
rodinu pod stﬁechou. Jak je to dlouho, co
jsem nedostala Ïádnou zprávu? Náhle se

ozval dûtsk˘ pláã, kter˘ donutil mé
vûdomí procitnout. Tûlo sebou lehce
‰kublo pﬁi náhlém procitnutí. Ach,
málem jsem zapomnûla na své vlastní
starosti a realitu.
Ten pláã byl otravn˘. ·ílela jsem
z toho a pomy‰lení na to, co se dûje
venku, mû pomalu zabíjelo. Nûkdy jsem
mûla chvíle, kdy jsem chtûla vzít pol‰táﬁ
a ukonãit ten nevinn˘ Ïivot drobeãka.
Nechtûla jsem, aby Ïila v takovém svûtû,
ale nedokázala jsem nûco takového
udûlat. Nedokázala jsem nic, jenom se
modlit, k nûkomu, kdo se k nám otoãil
zády. Ale co jiného mi zbylo neÏ víra
v boha?
PﬁiblíÏila jsem se ke kolébce, kde
se ‰klebilo mé dûÈátko, které se narodilo
do ‰patného období. „···,“ vzala jsem
si ten uzlíãek do náruãe ve snaze jej
uklidnit, aby pﬁestal plakat. „Bude to
dobré, neplakej, drahou‰ku,“ za‰eptala
jsem k mému robátku. Dítko pﬁece jen
pﬁestalo po chvilce plakat a já si jej
pﬁivinula k sobû, sedajíc si na postel,
která stála vedle post˘lky. Pamatovala
jsem si na tu chvíli, kdy jsem zjistila, Ïe

jsem tûhotná. Radovali jsme se a tû‰ili.
VÏdy jsem si pﬁála holãiãku. A kdyÏ se
narodila, byl to ten nejkrásnûj‰í okamÏik.
Ani ta bolest nebyla tak hrozná.
Mûla jsem poãetnou a zdravou
rodinu. Byla jsem oklopená lidmi, které
jsem milovala. A pak mi tu radost z tûla
vytrhli. Bez ptaní a mého svolení. Bez
moÏnosti v˘bûru. „Vrátí se k nám, uvidí‰
a v‰e bude zase dobré jako dﬁív.“ Nevûdûla
jsem pﬁesnû, koho jsem chtûla uklidnit.
Vûdûla jsem totiÏ, Ïe uÏ nic nebude jako
dﬁív. V‰echny tahle válka poznamená.
„Vrátí se k nám a zapomeneme,“ lhala
jsem. Nezapomeneme. SnaÏila jsem se
vidût nûco, co neexistovalo. Myslet na
nûco, co není moÏné.
V ten den jsem netu‰ila, Ïe jsem
o svou rodinu uÏ pﬁi‰la… Nemûla jsem
ponûtí, Ïe mi byl vzat mÛj kus Ïivota.
V ten den totiÏ pﬁi‰li oba o ten svÛj, kdyÏ
padli do léãky. A já s tím nemohla nic
dûlat.
Bylo to nûco, co se nemûlo stát. Mé
já v tu chvíli totiÏ zemﬁelo.
Ivana Svobodová

... A PÁR
ZÁBĚRŮ...
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