
Pražská rarita v Resslově ulici je němá a má ploutve 
Fialová rybka vypadá jako malý delfín. Vrhne se mezi hejno žlutých rybiček, ty se okamžitě rozprchnou. Žralok to 
pozoruje netečně. Je z plechu. Vítejte ve vodním ráji Základní školy Resslova. 

Pražská rarita, dá se říct, ale všechno začalo 
nenápadně. Když před 27 lety přišel 

současný ředitel Jaroslav Procházka, záhy se 
mu zastesklo po jeho původní profesi dekora

téra. Tak ho napadlo postavit na školní chod

bě kostru velkého mořského akvária jako 

atraktivní dekoraci a zpestření pobytu dětí 

ve škole. S nadšením se zapojil školník Jiří 
Chavalka, kterému nevadilo akvárium čistit 

a krmit rybičky. Přibrali odborníka na akvaristi

ku Hynka Dařbujana z Cáslavi. který jim 
daroval první ryby - elegantní bodloky, 

pruhované perutýny, oranžové klauny. Nako

nec místo jednoho akvária jich vzniklo šest, 

ve dvou řadách po třech. V každém byl jiný 

typ rybí havěti, od krevet po kraby. Tím to ale 

neskončilo: přibylo další akvárium pro sladko

vodní ryby ve druhém patře školy s průhle

dem do třídy a to nejmenší v ředitelně . .. 

A l(!genda byla na světě. 

.Máme slavné absolventy školy, špičkového 

basketbalistu Ondru Salvína, fotbal istu Jana 

Simůnka, ale nejpopulárnější jsou akvária. 

Kdykoliv mě potká někdo z bývalých žáků, 

můžete se vsadit, že první věta bude znít: 

Máte ještě akvárium?" říká ředitel Jaroslav 

Procházka. A vzpomíná, jak se na stavbu 

prvních akvárií vybíraly sponzorské dary 

od rodičů žáků i tuzemských firem, které byly 

tenkrát hodně štědré. 

Po 25 letech se situace opakUje. Stará 

mořská akvária dosloužila, příznivci školy se 

skládali na nové, a když minulý měsíc přišly 

děti prvního stupně po dlouhém lockdownu 

znova do školy, vítalo je nové akvárium. 

Tentokrát žádné moře, ale tlamovci z rybího 

ráje z východoafrického jezera Malawi, které 

nebývá častou turistickou destinací, a tak jeho 

název voní tajemnými dálkami. Pro akvaristy 

ale není neznámým pojmem, údajně v něm 

žije na 900 druhů ryb. Ryby to jsou nádherné, 

je to exploze barev, kdoví, možná v žácích pro

budí touhu se do Afriky jednou podívat. 

Akváriumje hotové, ale chybí mu popisky 

exotických rybek. Ty nyní vymýšlejí žáci 

2. stupně školy v rámci distanční výuky. Na zdi 

u akvária se informace objeví, až se žáci vrátí 

do školy . • Když j sem uviděl nové akvárium, 

napadlo mě, že sám nevím, jak se všechny ty 

ryby nazývají. Takjsem to sedmákům zadal 

jako součást online výuky, aby vytvořili 

popisky kjednotlivým druhům, stručné, 

zajímavé a informativní. Měli k dispozici jen 

latinské názvy ryb, ostatní si museli sami 

dohledat: řekl učitel při rodopisu Filip Pelant. 

Příběh akvárii z Resslovky je i příběhem 

o lidské obětavosti pro druhé. Nebýt školníko

vy každodenní péče, vypadalo by to za sklem 

všelijak. Ředitel Jaroslav Procházka to neopo

míná zdůrazňovat:.Oěkuji všem sponzorům, 

rodičům našich dětí, městské části Praha 2, ale 

především našemu školníkovi Jirkovi. Tahle 

práce se nedá přikázat. A on j i dělá už pěta

dvacet let." TEXT A FOTO, KLA 

2S let 
tak dlouho akvária existují 

1 O tolik druhů ryb 
Je v akvanu 

600 litrů 
takový je objem největšího akvária 


