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Ahoj přírodovědci

Máte v ruce další číslo Atlasu a s ním podrobnosti o blížících se akcích, novinkách v zoo, 
ale i pár organizačních věcí, týkajících se chodu oddílu. Navíc přišlo jaro, i když podle 
kalendáře měla příroda ještě odpočívat. Co na to vaše deníky přírodovědce?☺

Průkazky

Průkazka člena MOP Orlosupi je vydávána 
členům, kteří (kromě zaplacení registrace) odevzdali 
fotografii. Průkazky jsou oficiálním průkazem MOP, 
nevyrábíme je tudíž v zoo ani doma v pokojíčku 
u psacího stolu. Průkazy vystavuje naše „ústředí“, 
vždy na konci února. Taktéž platnost průkazů je 
na rok (od února do února). Proto děláme průkazy 
hromadně. Pokud někdo přinese fotografii později, 
znamená to, že s tou jeho jedinou fotografií bude 
muset někdo z vedoucích dojet ke Karlovu náměstí, 
tam ji odevzdat a pak budou všichni čekat, až se 
sejde víc fotek, aby bylo možné vyrobit celou várku 
průkazů.

Toliko k tomu, proč není možné v úterý dodat 
fotku a v sobotu mít průkaz.

Pro rodiče

Vzhledem k novému Občanskému zákoníku přestává být MOP občanské sdružení, ale 
podle nové terminologie je MOP Orlosupi pobočný spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku 
u Městského Soudu Praha, odd.L, vl. 27390. Zároveň jsme součástí velkého celku MOP, jež 
je veřejně prospěšný spolek s celostátní působností v oblasti „práce s dětmi a mládeží“ (dle 
terminologie nového zákonku).

MOP Orlosupi má vlastní právní osobnost (dříve právní subjektivitu).
Je to dost krkolomné, ale nebojte se, nic se pro Vás nemění, jen v úředních dokumentech 

můžete narazit výše zmíněnou větu☺.
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Novinka WWW stránky a e-mail

Rádi bychom zkvalitnili komunikaci a hlavně předávání informací mezi vedením a členy 
oddílu (a samozřejmě rodiči). Jelikož je pro některé členy zřejmě nepřekonatelný problém 
donést domů oddílový časopis, ve kterém uveřejňujeme vše důležité, rozhodli jsme se založit 
internetové stránky, které k vám donesou vše důležité, včetně zmíněného časopisu.

Doufáme, že tím ulehčíme život i těm zodpovědnějším z vás☺.
V době, kdy vzniká tento článek, jsou stránky ve finiši příprav na spuštění. Nemůžeme 

tudíž s jistotou tvrdit, že ve chvíli, kdy budete tento Atlas držet v ruce, budou již „běhat“ na 
100 %. Buďte trpěliví a mějte na paměti, že jsme především přírodovědci a ochránci přírody, 
nikoli studio pro tvorbu webů. Důležitější jsou informace, než problikávající veverky, měnící 
se na vorvaně, které vás budou upozorňovat na novinky☺.

Kromě Atlasu na stránkách najdete i přihlášky, pravidla členství (kdybyste si je chtěli 
připomenout) a fotogalerii.

Další novinkou je oddílový e-mail. Pokud nám budete chtít napsat, třeba poslat článek 
do časopisu, podělit se o úžasné pozorování, nebo se omluvit ze schůzky, pište na oddílovou 
adresu. Z ní má totiž nastavené přeposílání Fáfinka (Radka), Markéta i Jeňýk, takže se k vám 
dříve dostane odpověď. Adresa začne fungovat spolu se stránky a měla by být orlosupi@
orlosupi.cz. Kdyby se něco změnilo, určitě Vám dáme vědět☺. No a ještě adresa našeho 
připravovaného webu: www.orlosupi.cz.

Akce minulé

Výprava do zoo Liberec 15.3.

Výprava, nebo také menší špionážní akce, do jiné zoo, než máte (tedy alespoň někteří) 
nakoukanou z Prahy. Jsou bílí tygři stále ještě bílí? A lední medvěd? Není bílý ještě někdo 
jiný? 

Jelikož počasí nám zrovna 
nepřálo a pavilonů, kde by se dalo 
„ohřát“ zde zase tolik nemají, 
nalezli jsme další útočiště také 
v krásné botanické zahradě. 

Mimochodem, víte o tom, že 
liberecká zoo je vůbec nejstarší 
zoologická zahrada u nás? První 
zookoutek v Liberci vznikl již 
v roce 1904. Zoologická zahrada 
pak v roce 1919.
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Akce budoucí

Velikonoční víkendovka 17.4. – 20.4.

Je nejvyšší čas se přihlásit. Čas kvapem běží a Velikonoce se blíží. A kam že to jedeme? 
Pro připomenutí: naším cílem bude základna Pořešín, která stojí kousíček od zříceniny hradu 
Pořešín. Lokalitu jsme vybrali záměrně, protože hrad je opředen mnoha legendami a je tudíž 
velice vhodný k hledání pokladu na Velký pátek. Kde jinde by také takový poklad mohl být, 
než na tajemném hradě, že?

Základna je mimo civilizaci. To znamená, že veškeré věci si poneseme v batůžku (někdo 
v trochu větším). Pro vás to znamená, že budete mít JEN JEDNO zavazadlo, ze kterého 
nebudou blimbat žádné igelitky, karimatky, vypadávat papuče… svačina ani nic podobného. 
Každý bude mít jen a jen svůj batoh.

A co v tom batohu bude? Spacák, přezůvky, oblečení na spaní, oblečení do přírody. Dále 
ešus a lžíci, ručník a deník přírodovědce s dalekohledem. Také jídlo na den příjezdu. 

Je zbytečné s sebou tahat jakékoli encyklopedie, gel do sprchy, plyšáky a podobné 
„zbytečnosti“. Uvažte, že to všechno ponesete nějaký ten kilometřík na zádech. Navíc 
nejpozději na srazu dostane každý 
část společných potravin. Jelikož nám 
v zoo odmítli zapůjčit zásobovacího 
velblouda, budeme to opět muset odřít 
sami☺

No a připravte si 600 Kč na 
účastnický poplatek. Zaplatit je 
nutné do 15.4. (schůzka před akcí). 
V případě pozdější platby činí 
účastnický poplatek 700 Kč.
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Deník přírodovědce

Rádi bychom vážené čtenáře seznámili s průběhem začátků schůzek, kde si porovnáváme 
zápisy v denících. Jména zúčastněných jsou samozřejmě změněna, ale předpokládáme, že 
se dotyční, kteří nás inspirovali, poznají. ☺

Skupina 14.30 – nováčci

Vedoucí (dále jen V): tak se mrkneme, 
co v přírodě dělo uplynulý týden... vezměte 
si svoje deníky přírodovědce...
Eva: co to je?
V: to je ten sešit, kam si píšete pozorování
Eva: aha, ten nemám
V: tak další...
Libor: já nic neviděl, já byl na horách
V: no a tam se nic nedělo?
Libor: ne, já lyžoval
Karel: já taky nic nemám, já byl nemocný
V: tak jsi alespoň mohl koukat z oka ne?
Karel: nekoukal, byla tma
Jiřina: můj křeček v noci chrastil 
u napáječky
V: to je normální, je to noční tvor
Jiřina: aha, a je to pozorování? Viděla jsem v parku psa
V: ne, to se nepočítá. Jen příroda, přírodní jevy a neobvyklé věci…
Jiřina: ...ten pes byl neobvyklej, měl zelený vodítko
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V: tak někdo něco OPRAVDU z přírody?
Miloš: viděl jsem dvě straky na sídlišti
V: to je fajn, ale to je normální, nebo něco dělaly?
Miloš: ne seděly na stromě
V: aha, takže taky nic
Anežka: já viděla na hnízdě žlunu a měla mláďata
V: to není možné, je začátek února a žluna je dutinová
Anežka: ale byla to žluna, bylo to modrý a mělo to žlutou hlavu a mláďátka
V: touhle dobou mají mláďata jen křivky
Anežka. tak to byla křivka...
V: ...a ta je červenohnědá. Jo a žluna je celá zelená s červeným temenem. Co ty Petře?
Petr: já byl ve škole
V: ???
Petr: takže jsem nic neviděl
(v tuto chvíli je vedoucí zcela odrovnán...)

Skupina 16.30

V: tak se mrkneme, co v přírodě dělo 
uplynulý týden... vezměte si svoje deníky 
přírodovědce...
Majda: pozorovala jsem, jak začíná pučet 
keř u nás v parku v Podolí, myslím, že je 
to svída
Jura: já sledoval začínající námluvy 
kachen obecných na častolovickém rybníku
Milan: u nás na chalupě v Kašperkách 
začal v sobotu v devět padat sníh. Jo a na 
krmítku jsem napočítal šest druhů ptáků, 
modřinu, koňadru, kosa, hýla, pěnkavu 
a vrabce.
Jirka: jo a já četl bezva knížku. Jmenuje se soukromý život rostlin, znáte to? Můžu jí kdyžtak 
přinést...
V: to je bezva, co má Viktor?
Viktor: nějak jsem se nepohodl s názvoslovím obojživelníků, oni tu latinu změnili?
Simona: jo, jo, je to úplně nový, ropuchy už nejsou Bufo. Dědovi krtek úplně zmasakroval 
zahradu. Mám fotky, hele, že si dal záležet:-)
V: týjo, to je fakt hustý, co na to děda?
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Mozkový trénink

1 - Zvíře narozené v zajetí (třeba v ZOO), tam 
odchované do dospělosti a pak vypuštěné do 
volné přírody je?
a) ohrožené jinými zvířaty
b) spokojené že má konečně dostatek potravy
c) nadšené ze získané svobody
d) vyděšené z neznámého prostředí

2 - Kde je v zimě kaprům v zamrzlém rybníce 
nejtepleji?
a) je to jedno, všude je tam zima
b) těsně nade dnem
c) těsně pod ledem
d) v bahně

3 - Co se dělá s nalezeným srnčetem, když 
pak vyroste?
a) vypustí se do lesa
b) předá se do ZOO
c) vypustí se do obory
d) bohužel pro srnče, stane se součástí 
jídelníčku

4 - Jaké organizace je symbolem panda 
velká?
a) WWF - Světový fond na ochranu přírody
b) IUCN - Mezinárodní svaz ochrany přírody

c) UNEP - program OSN pro životní 
prostředí
d) OSN - Organizace spojených národů

5 - Kdo je u nás nejvyšším orgánem výkonné 
moci v oblasti životního prostředí?
a) vláda
b) Senát
c) Ministerstvo životního prostředí
d) Parlament

6 - Může pes jíst hořkou čokoládu?
a) určitě, je výborná na srst
b) není to ideální potrava, ale proč ne
c) ano, ale max. jednu tabulku denně
d) v žádném případě, ve větším množství je 
pro něj jedovatá

7 - Který savec neumí skákat?
a) hloupá otázka, skákat umí všichni
b) žádný, každý savec má vždy jednu nohu 
na zemi
c) slon
d) kytovci

8 - Zpívá nějaký tuzemský pták i za mrazů?
a) ne, protože by mohl nastydnout
b) ano, lze zaslechnout střízlíka či skorce
c) jistě, všichni zpívají, i když mrzne
d) ano, lze zaslechnout sýkoru či strakapouda

Simona:v pohodě, on je tolerantní… jenom trochu řval, že přišel o tulipány.
Pavlína: mám bezva typ na výlet. Nedalo by se jet na jaře na Medník? Prý tam kvetou 
kandíky...

(Vidíte ten rozdíl? Pro upřesnění, v této skupině jsou děti od osmi let. V nováčcích jsou 
i čtrnáctiletí, takže věkem to nebude. Tak proč to berou vážně jen jedni? Copak ty první 
vůbec nezajímá, co se kolem nich děje?)
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9 - Kolik žáber má mihule?
a) 2
b) 10
c) 20
d) 14

10 - Kolik slepých střev mají ostatní savci?
a) žádné
b) dvě jako ptáci
c) je to různé
d) jedno jako člověk

Prameny:
Neoznačené články: Radka Horčíková (Fáfinka)
Neoznačené fotografie: Markéta Maříková, www.poresin.info.cz, www.a-tom.cz, Jana Ptačinská-

Jirátová (Zoo Praha), Jan Vašíček (Jeňýk) 
Dohromady poskládali: Jan Vašíček (Jeňýk) a Radka Horčíková (Fáfinka)
Uzávěrka tohoto čísla: 16.3.2014

kvíz jsme si půjčili z www.emop.cz. Pokud budete chtít svůj mozek čas od času užitečně 
zaměstnat, mrkněte tam, testíčků tam je víc☺

Zprávy ze ZOO

Pokud jste to 
ještě nezaznamenali, 
narodila se v naší 
zoo koťata levharta 
Mandžuského. Od 
5.3. je při troše štěstí 
můžete vidět i ve 
výběhu s maminkou 
Khankou.

(Správné odpovědi – 1d, 2b, 3c, 4a, 5c, 6d, 7c, 8b, 9d, 10d)


