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Ahoj přírodovědci

právě k vám doletělo poslední předprázdninové číslo Atlasu. Nebudeme se zdržovat 
dlouhým úvodem, tak šup šup, listujeme, čteme a soutěžíme...

Letní tábor Kolinec 2014

Vážení přihlášení. Čtěte 
pozorně, protože se to týká 
hlavně vás (a těch, kteří vám 
přijdou zamávat k odjezdu).

Na tábor odjíždí ten, kdo 
se řádně přihlásil (odevzdal 
přihlášku a zaplatil).

Na tábor odjíždí ten, kdo 
nejpozději u odjezdu odevzdá 
zdravotní dotazník opatřený 
podpisem lékaře, nebo rodiče 
(ne jen vyplněný bez podpisů, 
jako jedno nejmenované 
orlosupí mládě...).

Na tábor odjíždí ten, kdo odevzdá 
podepsanou bezinfekčnost (jednu jsme 
dostali zpět u přihlášky – nevyplněnou).

Sraz, odjezd i návrat bude u zoo. 
Přesný čas a místo najdete na stránkách 
během července, musíme domluvit 
parkování autobusu. Určitě ale platí, 
že odjíždíme v sobotu 2.8.2014 v 9.00. 
Jedeme naším oblíbeným autobusem 
Ikarus (kdo už s námi na táboře byl, tak 
dobře zná☺).

Vracíme se v sobotu 16.8.2014.
Adresa na tábor se také objeví na 
stránkách.

Doporučený seznam věcí:

spodní prádlo 5x
ponožky 5x
tričko 3x
kraťasy
kalhoty dlouhé
tepláky nebo hrací kalhoty
mikina nebo svetr 2x
větrovka
pláštěnka nebo „pončo“
čepice nebo šátek
oblečení na spaní
spacák

karimatka
ešus, příbor, plecháček
batůžek na výlety na obě ramena
láhev na pití 2 l (nebo dvě menší)
plavky
ručník
„mycí“ potřeby
psací potřeby, zápisník, známky na pohledy
sandále, „chodící“ boty, sportovní boty do 
lesa
boty do vody (např. „kroksky“)

Pokud máte oblek hodný badatele (něco 
jako kreslený lovec Pampalini☺) přibalte ho 
s sebou místo plyšáka.

Spacák a karimatku necpěte do zavazadla, 
v autobuse pojedou na volno. Jelikož autobus 
neprojede až na tábořiště, budou podměreční 
táborníci nosit spacáky a menší zavazadla, 
zatímco jejich megakufr odvleče někdo 
velký.

Kapesné doporučujeme do zhruba 
400 Kč (v podstatě jen na drobné suvenýry 
– vstupné do hradu atp. je v ceně tábora).

Cenné věci nechte doma, na táboře není povolená elektronika (kromě foťáku). Zákaz platí 
i pro mobily. Pokud máte mobil jako foťák, bude používán POUZE k focení.

Co že to vlastně budeme na tom táboře dělat?

Jelikož je na mapě světa ještě spousta míst, kam lidská noha nevkročila, natož noha 
kartografa, jsou označena jen jako bílá místa (protože tam není nic zaneseno). Někdy je tam 
jen poušť a nápis „zde jsou lvi“. Prostě výmluva, proč tam ještě nikdo nebyl.

My se ovšem takových míst nezalekneme. Bál se snad Dr. Emil Holub domorodců? 
Utíkal snad Charles Darwin před obří želvou? Neutíkal! Naopak. Dokumentoval, popisoval, 
zakresloval... A to nemluvíme o českém velikánovi Járovi Cimrmanovi...
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Konečně se totiž našel mecenáš, který se rozhodl financovat vědeckou expedici do 
dosud neprobádaných míst. Před mnoha lety sice tímto směrem vyrazila početná skupinka 
z vídeňské univerzity, ale osud těchto statečných vědců je zahalen tajemstvím. Můžeme 
jen připomenout jejich jména: sir Michael Boboni, Dr. Johan Prager, Prof. Peter Lorenzo, 
plukovník Yersinikos, Ing. John Markos, Georg Spacwogel a Ven-Abdul Hejn.

Proto, vydejme se ve stopách našich kolegů a předchůdců, objevme nové kraje v tajemném 
pohoří Avamuš, odhalme tajemství pralesů v oblasti Cenilok... No prostě, my se dostaneme 
do učebnic☺.

Akce minulé

Velikonoční víkendovka

Na velikonoční prázdniny jsme 
vyrazili do Pořešína. „Náš“ dočasný 
domov bylo staré stavení přímo proti 
zřícenině hradu Pořešín, což se nám 
náramně hodilo při noční výpravě 
za pokladem (který jsme jen tak 
mimochodem samozřejmě našli:-)). 
To ovšem nebyla jediná náplň akce. 
Bylo nutné pořádně vyzkoušet nové 
vysílačky (za tímto účelem vznikl 
jeden úplně nový jazyk), prozkoumat 
okolí řeky Malše (tam jsme objevili 
zcela nový druh pěvce) a samozřejmě 
jsme provětrali několik „kešek“. Domů 
jsme se vrátili bohatší o zhruba 40 km☺ 
Tímto ještě jednou gratulujeme 
nejmenšímu členovi výpravy, Toníkovi 
(Tonda IV.☺).

Přírodovědná vycházka 

Přestože počasí bylo letos značně nevyzpytatelné (sem tam nějaká ta průtrž mračen, pak 
zase sahara...), krátce po desáté hodině, vyrazila naše skupinka od kostela sv. Jana Křtitele 
stětí směrem k sedleckému přívozu. Jako i v předchozích ročnících této akce, dělali průvodce 
přírodomilným poutníkům Fáfinka s Jeňýkem. Navíc naše botanické mezery hravě vyplnila 

jedna z účastnic, vášnivá kytičkářka. Úmyslně jsme nezvolili cestu nejkratší. Operativně 
jsme se přizpůsobili rozmarům počasí a některé těžko schůdné úseky cesty nahradili jinými 
(například po nočním lijáku poněkud zmizela pod hladinou část cesty podél Draháňského 
potoka☺), neméně zajímavými, ale s menší vrstvou bahna a napadaných větví. Abychom 
navštívili co nejvíce místních zajímavostí, naše cesta se pěkně klikatila. Tak například 
studánka a mlýn U Příhunka, hradiště na Zámkách, staré viniční terásky v Bohnickém údolí…

Kontrola budek

Jelikož nám počasí opravdu 
přálo, ti kdož s námi nejeli 
na poslední víkendovku, 
prohloupili. Samozřejmě že 
proběhla také kontrola budky, 
kterou jsme na podzim osadili 
na zahradě (byl to Kubův 
konipasovník a osídlili ho 
rehkové – je vidět, že ptáci 
neumějí číst, protože na budce 
bylo jasné označení). Také 
jsme přimontovali zábrany 
pod vlaštovčí hnízda ve stáji, 
aby mláďata nevyskákala 
koním přímo pod nohy (tedy 
spíš jsme asistovali... tedy 
očumovali… lépe řečeno, byli 
svědky umístění zábrany☺). 
No a samozřejmě následovala 
další lekce „domácí výroby“. 
Pamatujete si sušené maso 
z minula? No tak teď umíme 
i máslo a sýr☺. Navíc jsme si 
užili koupání a odpozorovali 
i nějakou tu rybku.

Jo a jen tak mimochodem, 
noční hry nejsou jen pro 
„děcka“. Naši dospěláci 
si vyzkoušeli jednu pěkně 
strašidelnou a tajemnou cestu, 
s parádní legendou, kterou pro 
ně Orlosupi připravili☺
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Albert a ředitelem Zoo

Určitě si pamatujete na ten zábavný sešitek, který jste si mohli opatřit za nasbírané 
bodíky v Albertu. A ty „boží“ figurky zvířátek… Co se týká zasvěcených textů, včetně 
perliček od chovatelů (o kterých ani dotázaní chovatelé nevěděli☺), nebo výpočtu hodného 
vysokoškolského profesora matematiky (že s lachtanem se cvičí 5x denně hodinu, což při 
pěti lachtanech dělá 25 hodin za osmihodinovou pracovní dobu), no a ta kouzelná krmná 
dávka, kdy žirafu krmíme zelím a salátem (místo větví, sena a granulátu pro žirafy) a koně 
Přewalského mrkví a pečivem (to je u zvířete z tak tvrdých podmínek, jako je step dost 
zvláštní)… Tím pádem Štěpánova ilustrace na předchozí stránce nepotřebuje žádný další 
komentář☺.

Zoo dříve a dnes 

Deset kilometrů cestiček pro návštěvníky, deset pavilonů a zhruba šedesát hektarů. Tak 
to je pražská zoo dnes, ale víme, jak vypadala pře lety? A víme vůbec, že dříve měla být zoo 
na ostrově Štvanice? 
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Omlouvání ze schůzek

Neradi to připomínáme, ale někteří z vás mají z nějakého důvodu problém, svou 
nepřítomnost (nejlépe předem) omluvit. Je jasné, že se může stát, že na to prostě zapomenete, 
nebo si myslíte, že vás již omluvili rodiče, ale i opožděná omluva je lepší než žádná. Kromě 
toho, že omluva patří mezi povinnosti člena (viz Orlosupí pravidla), je to hlavně slušnost.

Téměř každou schůzku čekáme na opozdilce, kteří ovšem nedorazí. Jelikož tím ostatním 
citelně krátíme schůzku, rozhodli jsme se, že od příštího roku budeme z brány odcházet 
skutečně ve 14.30 a v 16.30. pokud se někdo opozdí, nechť nás upozorní (nejlépe sms 
– kdybychom nemohli vzít telefon) a my rádi počkáme. Koho kontaktovat můžete zjistit 
předem na stránkách, kde je napsané v sekci PCHK kdo schůzku vede, nebo komukoli 
z vedoucích (vzkaz si předáme).

Zde bychom chtěli poděkovat skupině pokročilých (16.30 – 18.30), protože jich se výše 
zmíněný povzdech (nebo spíš pokárání) netýká.

První schůzka po prázdninách

S některými z vás se potkáme o prázdninách na táboře, ale v každém případě nejbližší 
schůzka je opět v září. Takže pro děravé hlavy:

První schůzka je v úterý 2.9.2014 od 14.30 a od 16.30 – tak, jak jste zvyklí☺. Sejdeme 
se opět u hlavního vchodu do Zoo.

Skupina od 14.30 si nabrousí mozkové závity☺

Co nového v zoo

Sezóna mláďat je v plném proudu, tak 
jsme vybrali takový malý reprezentativní 
vzorek. Jelikož je kůň Přewalského erbovním 
zvířetem pražské zoo, určitě nemůžeme nechat 
bez povšimnutí, že se letos narodila už dvě 
hříbátka. Jessice hřebeček a Haře klisnička☺.

Návštěvníci si již také mohou prohlížet 
pavilon velemloků. Většina z vás ho má již 
také „zkontrolovaný“☺  

Pozorování

Nemáte zrovna po ruce zápisník přírodovědce? To přeci nevadí. Nějaký ten papír na 
poznámky se najde vždycky… Rodinný tým Andulka, Štěpán a Evička mají poslední dobou 
dost podivné požadavky na nákup☺
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Pro chytré hlavičky

Osmisměrka od Štěpána


