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Ahoj přírodovědci

Podzimní prázdniny jsou za námi, ale to neznamená, že by se Orlosupi uložili k zimnímu 
spánku. Máme před sebou další povídání o domácím mazlíčkovi, reportáž z podzimních 
prázdnin včetně nejzajímavějších fotek a také nesmíme zapomenout na vyhlášení výsledků 
soutěže z předchozího čísla.

Organizační

I když Lucie noci upije, budeme ještě nějaký čas trávit většinu schůzek na Gočárech, 
protože je tma. Bude proto dobré, začít si nosit (nebo si v klubovně nechat) boty na přezutí. 
Znáte to, podlaha je studená, pode dveřmi táhne průvan... nudle u nosu...

POZOR

Od poloviny ledna bude Fáfinka (Radka) zhruba do poloviny března mimo hru. Bude 
se flákat v porodnici a povalovat doma. Tímto se všem omlouvá. Také v důsledku mateřské 
dovolené bude platit už jen soukromý telefonní kontakt 775 931 055 a amiron@atlas.cz

Veškeré omluvy a dotazy proto 
prosíme, směřujte na Markétu a Péťu, 
ne že by s vámi Fánfinka nechtěla 
mluvit, ale bude to rychlejší☺

Markéta: 607 551 416, nebo 
kojotova@gmail.com

Petra: 605 888 136
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Akce minulé

Přírodovědná soutěž v Šárce

Gratulujeme našemu týmu, který ve složení Radka, Kuba a Matyáš obsadil 1.místo. Byli 
jste super!

Pokud by úspěchy kolegů navnadily i vás ostatní, a rozhodli jste se příští rok posílit 
náš soutěžní tým, není problém. Soutěž probíhá v krásné přírodě, trasa bývá kolem 2,5 km 
a otázky se týkají přírody a ekologie (převážně naší přírody). Poznávačka rostlin, stopy 
zvířat, listy stromů... Doplňkový program, spousta cen... tak co? Už váháte?☺

Podzimní prázdniny

Tak první dobrá zpráva je, že Matyáš 
tentokrát nic nevypustil. Zato jsme stihli 
spoustu jiných věcí. Tak třeba vyrobit stovky 
ptačích budek, jezdit na koni, nasbírat vagon 
kukuřice, ujít tak 259 km, v noci na přehradě 
pozorovat velrybu a potkat stádo 30ti divočáků 
velikosti telete. Také jsme vykopali nové 
říční koryto a oslavili Fáfinky 17. narozeniny.  
A pak tu byl ještě ten Stínový dráp… ☺. Že 
přeháníme? Jenom trošku☺. Tak schválně, 
mrkněte na fotky☺ 

Výprava do hlubokých lesů (plných děsu) 

Tak tady patří velká pochvala všem zúčastněným. Ještě 
v pátek před výpravou padal déšť se sněhem, zima byla, že 
by psa (natož kočku) nevyhnal a vůbec, bylo prostě počasí 
typické pro konec podzimu.

Orlosupi ale nejsou žádná ořezávátka, a na sraz nás dorazilo 
celých 15. Odměnou bylo nádherné počasí, sluníčko, teplíčko (taky 
trochu blátíčko…) a nádherný výhled se Sv. Jana pod Skalou.

Jediné, co nám poněkud zkalilo dojmy, bylo setkání se 
skupinkou neohrožených „myslivců“, kterým se podařilo 
zneškodnit krvelačného lidožravého divočáka gigantických 
rozměrů. Tedy tak se to alespoň jevilo podle nadšení, s jakým 
se fotografovali se zhruba osmdesátikilovým pašíkem.

Text a foto: Fáfinka
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Mikulášská výprava 

Jelikož jsme byli velice 
akční při výrobě lojových koulí, 
Mikulášská výprava se nesla v duchu 
obdarovávání volně žijících živočichů. 
Záměrně nepíšeme ptáků, protože ne 
všechny koule držely pohromadě, 
tudíž jsme podarovali i pěkný zástup 
drobných hlodavců. Na druhou stranu, 
z takového vypaseného hraboše bude 
mít jistě radost hladová poštolka… 
No jo, ten koloběh v přírodě… není to 
nádhera? ☺

Akce budoucí

Po vánočních prázdninách se sejdeme 7.1.2014

15.3. výprava do zoo.

Porovnáme „tu naši zoo“ s „konkurencí“. Tak schválně, která na tom bude lépe? Mají 
nějaké zvíře, které u nás chybí? A co výběhy, nejsou ty jejich náhodou větší? 
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březen - duben

Tady někde proběhne ještě kontrola budek, které jsme pověsili v okolí Zahrádčic během 
podzimních prázdnin.

17.4. – 20.4. velikonoční prázdniny pod hradem Pořešín.

A hlavně pátrání po pokladu hraběnky Eleonory. Žádná civilizace, jen hluboký les, my 
a Velký pátek za dveřmi…  

V květnu a červnu určitě také společně někam vyrazíme, jen datum musíme ještě upřesnit.

2.8. – 16.8. letní tábor na Šumavě.

Představte si, že máte to štěstí a dostanete se do ještě neprobádaných krajin zcela 
neznámé země. Podobně jako Emil Holub postupujete neznámým terénem a za každým 
stromem může čekat překvapení v podobě nového živočišného druhu, nebo neznámého 
kmene domorodců. Že už taková místa nejsou? Naše celotáborová hra vám dokáže 
pravý opak. Takže oprašte ešusy a spacáky, protože stanový tábor na zelené louce už 
se na vás těší (včetně hravého vedení sršícího humorem – to jsme jako my☺)

Přihláška na letní tábor bude 
součástí příštího čísla Atlasu, 
které dostanete po Novém roce.

Geocaching

Jelikož na našich výpravách 
dost často potkáváme „kešky“, 
rozhodli jsme se zalogovat 
Orlosupy jako keškohledací 
skupinu. Vrchním koordinátorem 
a hlavně také tím, kdo všechno 
zařídil, je Ráďa ze starších 
Orlosupů. Má náš nehynoucí 
obdiv a velké díky☺.

Naši první společnou orlosupí 
kešku jsme našli na mikulášské 
výpravě. A nebyla jen jedna…☺
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Představujeme domácí zvíře

Lestate

Tak jsem si řekla, že se také pochlubím svým mazlíčkem-miláčkem.
I když máme chovanců až moc, tak tenhle kočičák vede. U nás našel místo koncem 

června 2013. Bohužel neznáme datum narození ani rodiče :-) Jeho jméno je Lestate. Pochází 
z mého nejoblíbenějšího filmu „Interview s upírem“. Vybral si ho vlastně sám, protože jsem 
mu dala na výběr. Jako druhou možnost měl Louise, ale na to jakkoliv nereagoval. Když 
jsem ho oslovila „Lestate“ okamžitě ke mně přišel a začal vrnět. Domů jsem si ho donesla 
bez svolení Davida - vůbec mi ho nechtěl dovolit. Ale jsem úporná:D 13.7. mám svátek, 
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tak jsem Davidovi řekla ať mi ho dá jako dárek. Dlouho to vypadalo, že se i Lestatem budu 
muset odstěhovat... ale David nakonec povolil a v onen den mého svátku přivázal Lestatovi 
mašli na krk a dal mi ho. Byla jsem nadšená, že jsem si ho mohla nechat! Taky by bylo dobré 
objasnit, jak jsem k němu vlastně přišla: Jednou ráno v práci jsem viděla krmiváře, jak se 
plazí kolem palet, co mají složené na statku. Samozřejmě jsem se ptala, co to tam vyvádějí. 
Zjistila jsem, že se tam zjevilo malé koťátko, strašně mňouká, ale nechce vylézt. Trvalo to 
cely den, než kotě zaběhlo alespoň do úkrytu jejich skladu. Avšak odmítalo vylézt. Řekli 
mi jenže je černobílé, a že se bojí. Zbožňuji černobílé kočky! Šla jsem se tedy podívat… 
Volala jsem na něj. Světe div se ono přišlo! Bylo mi v tu chvíli jasné, že je MOJE :-) Ovšem 
věděla jsem jaká bude reakce Davida „ty jsi se snad zbláznila?! V žádném případě NE!“ ale 
to už jsem měla kočičáka v přepravce. Ten den jsem si zapomněla vzít si s sebou léky, které 
musím brát každý den ve stejný čas a musela jsem si pro ně jet místo oběda domů. Řekla 
jsem si, že je to asi všechno předem dané... Vzala jsem tedy kocourka rovnou domů, aby se 
zatím seznámil s našima kočkama (bez psů- ti byli v práci). Když jsem se vracela do práce, 
měla jsem trochu strach, aby se doma kočky neporvaly. Jak se ovšem ukázalo, s jednou se 
okamžitě skamarádil. S tou druhou mají i dnes neshody, ale ne nijak závažné. Další a větší 
obavu jsem měla z toho, co bude Lestate „říkat“ na psy. Jak jsme zjistili, to byl ten nejmenší 
problém - vycházejí spolu úžasně! :-)  

Lestate byl ještě hodně malý, když se mu ztratila máma. Asi proto je na mě tak fixovaný. 
Máma ho vlastně ani nestačila naučit, jak se mňouká, takže „vrká“ jako gepard :-) Tak trochu 
si mě adoptoval jako náhradní maminku - strašně rád se totiž přisává ke rtům. V tom jsem 
se mu snažila zabránit, ale on se přisál k nosu. Když mu nedovolím ani to, přisaje se na oční 
víčko (je to dost nepříjemné a bolí to).

Pokaždé, když přijdeme domů, mě vítá. Hlídá mě na každém kroku a chodí se mnou i do 
koupelny a na záchod: D Spí mi na polštáři a snaží se mi přisát na ret, čímž mě budí. Přesto 
ho zbožňuji! David se sice stále tváří, že ho nemá rád, ale to není pravda :-) 

Text a foto: Markéta

Králík, co vzal málem do zaječích (nevhodné pro příliš přecitlivělé povahy :-))

Jak se k nám dostal

Celé šílenství s králíkem jménem Walter začalo docela nevinně. Před prázdninami jsme 
si řekli, zpíše jako vtip, že si přes prázdniny pořídíme králíka a na konci prázdnin ho sníme. 
Vím, poslední část je trochu krutá, ale na druhou stranu, co s ním potom? Do Pražského 
bytu ho vzít nemůžeme a jinak ho nemáme kam dát. Pár dní jsem se poté ujišťoval, jestli 
to rodiče vážně myslí vážně, a nakonec jsem dostal kladnou odpověď, že ano. Tak jsem si 
začal studovat, co takový králík potřebuje, co naopak nesnáší apod. Nakonec jsem si říkal, že 
králíci jsou hodně zhýčkaná zvářata, přesto jsem se svým králíčkem nepovolil. Pak přišla část 
vymýšlení jmen, u které jsme se smáli od začátku do konce. Návrhy jako „Muffin, Doudleb“ 
apod. nepřipadaly v úvahu. Jméno jsme neměli, ale říkali jsme si, že až ho uvídíme, něco 
nás napadne. A pak konečně přišel den, kdy jsme si ho měli jet vybrat. Byl jsem zvědavý 
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a natěšený zároveň. A vtom jsem ho uviděl. Mezi ostatními králíky na mě zpoza pletiva 
koukal ON, celý šedý králík s bílými skvrnami na čumáku, packách a hrudi. Toho jsem si 
od prvního pohledu zamiloval. Dali jsme mu jméno Walter, což se na něj perfekně hodilo. 
Několik týdnů nato jsme si ho měli jet vzít. Ihned jsme ho zabalili, odvezli a od té doby 
byldlel u nás na chatě. Králíkárnu měl perfekntí, dokonce se šindelovou střechou.

Chov a útěky

Každé ráno a večer 
jsem ho poctivě krmil, 
dával mu granule, 
ječmen, vločky, zeleninu, 
trávu a mnoho dalšího. 
Nejradši ze všeho však 
vždycky měl pampelišky. 
To byla ta hezká část, 
kdy nás vyhlížel zpoza 
pletiva vždy, když jsme 
se jen přiblížili, jenže jak 
dospíval, začal z něj být 
takový králičí „puberťák“. 
Běhal a řádil v králíkárně 
a nejhorší bylo to, že se 
začal prokousávat ven. 
Každé ráno se ozývalo 
monotónní „chrrroup, 
chrrroup“, jak hryzal 
pletivo. Dávali jsme 
mu tam další a další 
vrstvy pletiva, vždycky 
je znova prokousal. A to 
už se o vsi šířily zvěsti 
o uteklých králících, kteří 
se některým lidem vykousali ven. A byla to pravda. Králíci pobíhali po silnicích, lesích atd. 
To už jsme se děsili, aby se nevykousal nám. V pletivu už měl tunel a pořád pilně hryzal. 
Už jsme nevěděli co s ním, naštěstí tou dobou už se začal uklidňovat. Tak postupně dospěl, 
jenže se blížil konec prázdnin a s ním i jeho konec.

Šťastný konec

Já už jsem se s jeho smrtí smířil, jenže mi pořád nešlo do hlavy, že naposledy ho uvidím 
na talíři. Konec se blížil, králík se zelím taky. Ale vtom přijel, jeden náš známý, od kterého 
si kupujeme dříví. Také chová králíky, tak říkal, že se na našeho podívá. Podle toho, co říkal, 
je to statný a zdravý samec, který má dobrou výbavu v podobě zdravě vyvinutých varlat, tak 
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prohlásil, že si ho vezme na chov. Lépe to snad ani dopadnout nemohlo. Místo Waltera nám 
dá již mrtvého králíka ze svého chovu. Tak Walter alespoň bude mít nějakou tu samičku, se 
kterou bude mít mláďata. A příští rok si na výkrm vezmeme Walterova mláďata.

Text a foto: Robert

Potkali jsme v ZOO

Jedny z posledních teplých podzimních dnů si v zoo nenechaly ujít užovky podplamaté, 
které zde, s trochou štěstí, můžeme potkat. Jak vidíte, štěstí mám opravdu přálo :-)

Foto: Robert



Prosinec 2013

Podzimky  
2013 

v Zahrádčicích
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Informační bulletin o dění v oddíle 
Vydávají: MOP, Orlosupi - PCHK ZOO Praha  Pro členy zdarma

Prameny:
Neoznačené články: Radka Horčíková (Fáfinka)
Neoznačené fotografie: Jan Vašíček (Jeňýk), 
Dohromady poskládali: Jan Vašíček (Jeňýk) a Radka Horčíková (Fáfinka)
Uzávěrka tohoto čísla: 13.12.2013

Pro chytré hlavičky - Soutěž Vánoční

Přes vánoční prázdniny budete mít jistě dost času i na trénování mozků. Hahaha, že 
vám to říkali i ve škole? Nebojte se, tohle je jen taková malilinkatá mozková rozcvička. Na 
schůzkách jsme se již několikrát bavili o tom, co jsou to invazivní druhy. Váš úkol je teda 
celkem jednoduchý.

Zjistěte, odkud k nám přivandroval:

• jírovec maďal
• trnovník akát
• bolševník velkolepý
• bažant obecný
• platan
• katalpa trubačovitá

Odpovědi na nás můžete hrnout až do 31.1.2014

Vítězové soutěže z minulého čísla

Na prvním místě se umístil Kuba Trtík se svou vyčerpávající odpovědí. Hned v závěsu 
za ním je Radka, která díky nemoci nestihla uzávěrku soutěže, ale odpověď byla také tak 
úžasně podrobně zpracovaná, že jsme se rozhodli ji také ocenit.


