
STANISLAVA (1975) 

 

Jméno : Stanislava 

Rok narození : 1975 

zaměstnání : 3vadlena 

 

Zájmy a trávení volného času : 

       Akvaristika : 

 

Jak jsi začala s akvaristikou? 

Neplánovaně, vzdálená teta z Prahy mi přivezla jako dárek akvárko, když k nám přijela na 

návštěvu. Byla to skleněná koule a já nevěděla co si do ní dám.  

 

Proč jsi se rozhodla pro rybičky a neudělala z toho dekoraci nebo něco jiného? 

byla jsem malá, co je to dekorace jsem asi ani nevěděla. Bylo to tak, že jsme tu skleněnou 

kouli schovali do sklepa, protože jinde v domě na ni nebylo místo, myslím. Když se můj taťka 

vrátil domů od rybníka, kde s kamarády rybařil, zavolal na mě a řekl, že pro mě má dárek. 

Byla jsem strašně zvědavá, co to bude.  

 

Jaké jsi měla pocity, když jsi dostala rybičky? 

Na to si živě pamatuji, jak jsem vyběhla z domu a snažila se co nejdříve tom překvapení vidět. 

On vytáhl ruku, kterou měl schovanou za zády a v ní držel kyblík s vodou. Byla jsem 

zklamaná, ale to jsem nevěděla, co v něm je. Když jsem se do něj podívala, uviděla jsem na 

dně dvě malé rybky, co to bylo za druh, to si nepamatuji. 

Nevěděla jsem co s nimi, měla jsem jenom akvárko, nic jiného.  

 

Co jsi do něho dala a jak jsi to sehnala? 

Mamka mě poslala do Skořenic za tetou, která rybičky měla, aby mi řekla co potřebuji a jestli 

by mi něco nedala. Jela jsem tam nerada, nechtělo se mi. Když jsem tam dojela, tak mi teta 

řekla, že bych si měla pořídit na dně nějaké kameny, aby to hezky vypadalo, bublinky, aby se 

neudusili, nějakou rostlinu, krmení a že mi dá bublinky. Dala mi takový děravý kámen, od 

kterého vedla hadička, která tam vháněla vzduch. Potom, když jsem dojela domů, tak jsem si 

šla na kopec před barákem nasbírat křemeny na dno akvárka. Rostlinu jsem neměla a jako 

krmení mi taťka dal něco, co házejí do rybníka. Křemeny na dno jsme daly s mamkou vyvařit. 

A já jsem zatím jela do lesa ke studánce pro vodu a s nějakými nádobami, to už ti nepovím, si 

to nepamatuji. Pak jsem tam s mamkou všechno naskládala a zalila to vodou od studánky. A 

na konec jsem tak s potížemi vypustila i rybky a rovnou jsem je nakrmila. 

 

Jak jsi se o ně dále starala a zajímala? 

Já bych se o ně starala i zajímala, ale jim se u mě očividně nelíbilo. Asi týden po tom, co jsem 

je dostala a ubytovala ve skleněné kouli, obě plavaly na hladině bříšky vzhůru. Nevím, co se 

jim stalo. Potom jsem je vyhodila a zbytek dne jsem brečela. Bublající kámen jsem vrátila tetě 

a akvárko jsme dali babičce a to byl konec mé akvaristiky. 


