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Ahoj přírodovědci

čas letí jako vlaštovka z teplých krajin a máme tu jaro. A to znamená akce do přírody, nějaké 
to soutěženíčko a hlavně návnadu na tábor☺.

V zoo se urodilo také pár zajímavých novinek, nechybí ani vaše příloha Cože? a soutěž 
o ceny. A abychom nezapomněli, máme novou rubriku „Orlosup se děsí“. Najdete v ní různé 
pohromy a neplechy, které v přírodě člověk napáchal. 

Vítáme nováčky

Družinka začínajících přírodovědců se nám pěkně rozrůstá. Zatímco na začátku školního 
roku se nás scházelo kolem sedmi, teď je nás plná klubovna. „Nováček“ je ale příšerné slovo, 
takže tímto mezi nás vítáme další začínající přírodovědce☺

Doufáme, že se spolu s námi, zažijete spoustu úžasných zážitků, na které budete ještě 
po deseti letech se slzou v oku vzpomínat… „Jó to tenkrát, když jsme na víkendovce našli 
tu bezva zkratku, to bys nevěřil, kde všude může bejt močál… na druhou stranu už přesně 
vím, jak vypadá lužní les, když tajou sněhy…“ „Když vám někdo řekne, že když posvítíte 
v noci na divočáka tak uteče, nevěřte mu. Ten náš se šel podívat, co to svítí.“…

Akce minulé

Špionážní výprava do zoo v Plzni

Jako špioni by se tedy Orlosupi 
neuživili. Každý účastník akce dostal 
svůj osobní úkol, vyšpionit, jak si jeho 
přidělená expozice stojí v porovnání 
s pražskou zoo. Ovšem stručná porovnání 
ve stylu: „Expozičně dobrý, chovatelsky 
blbý a z pohledu zvířete celkem ujde.“ 
tedy nicmoc…Takhle by to Džejms Bond 
dotáhl maximálně na detektiva v drogérii. 
Samozřejmě se našly výjimky, které daný 
úkol rozpracovaly (správně rozpracovali 
– byli to pouze kluci) s maximálním 
nasazením, že by vedle nich bledli i agenti KGB, BIS a možná i CIA☺. Pro ostatní, méně 
úspěšné špiony, z toho plyne, že do zoologických zahrad nejezdíme na čumendu jako se 
školní třídou, ale snažíme se dívat očima odborníků. To znamená, že nejsme na dostizích, 
ale občas se i zastavíme a rozhlédneme☺.
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Akce budoucí

Výprava na první jarní den

Už jste slyšeli, že na první jarní den chodí správní drsňáci v kraťasech? Ne? Tak to slyšíte 
právě teď☺. Letošní počasí zatím vypadá slibně. To však neznamená, že bez kraťasů se 
nemůžete zúčastnit. Jen nebudete drsňáci. A co nás bude čekat?

Předsezónní trénink, přece☺. Stejně jako musí 
trénovat třeba speciální jednotky, i my, přírodovědci 
musíme před začátkem sezóny potrénovat. Nebojte 
se, nebudeme vám nad hlavami střílet, ani se 
nebudete plazit pod ostnatým drátem, ale potrénujeme 
dalekohledění, mapohledání, přírodoorientování, 
stopování a vševědění. Nebudeme tentokrát polykat 
kilometry, ale o to více spolupráce a doufáme, 
že i zábavy vás čeká. Hlavní téma totiž je: „Velké 
hledání a neb křížem krážem přes Vltavu“
Vyrážíme v sobotu 21.3.2015
Sraz je v 9.20 v Holešovicích na zastávce bus 112 
(kousek stranou od lidí, u té fontánky, co v ní už 
nějaký čas není voda)
Cena: 150 Kč
S sebou: jídlo na celý den, pití, pláštěnku, dalekohled, 
papír a tužku
Návrat v podvečer, upřesníme při odjezdu
Přihlásit se je nutné do 18.3.2015

Velikonoční víkendovka

Jako každý rok i letos vyrážíme na velikonoční prázdniny do přírody. Na Velikonoční 
pondělí budete samozřejmě doma. Tentokrát jedeme omrknout broumovsko. Dočasnou 
základnou nám bude srub Pod bobří skálou. Civilizace v nedohlednu, naopak hluboké lesy 
všude kolem. Pokud chcete ochutnat „návnadu“, přečtěte si kousek dál Ďáblův poklad☺.
Termín akce je 1.4. – 5.4.2015
Cena: 850 Kč
Přihlásit se je nutné do 25.3.2015
Další podrobnosti se včas dozvíte na schůzce
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Letní tábor 2015

A je to tady, vážení přátelé badatelé. Máme potvrzené tábořiště. Chvilka napětí…ano, je 
to opět Kolinec. Nejdříve základní informace:

Termín tábora je 4.7. – 18.7.2015.
Klasický stanový tábor na louce 

obklopené lesy. Rybník v dohledu, 
koupaliště ve vsi. Bydlíme ve stanech 
s podsadou, kuchyň a jídelna jsou ve 
dřevěném otevřeném srubu, kam se dá 
v případě nepříznivého počasí přesunout 
i denní program. Vaříme si sami (za 
pomoci služby z řad táborníků). Pokud 
se chcete dozvědět o letošním tématu, 
přečtěte si Džungle vydala tajemství☺.
Cena: 3400 Kč
Přihlašování do 31.5.2015 (po termínu jen 
pokud bude volné místo).
Přihlášky se objeví na stránkách 
v nejbližších dnech.

Orlosup se děsí

Toto je naše nová rubrika. Pokud 
uvidíte v přírodě nějakou nepravost, 
neplechu, nebo nedej bože pohromu 
způsobenou člověkem, neváhejte 
a foťte, popisujete, komentujte (a pak to 
nezapomeňte přinést na schůzku nebo 
poslat mailem Jeňýkovi nebo Fáfince). 
Samozřejmě, že když uvidíte chudáčka 
zajíčka, jak se škrtí v oku, tak mu nejdřív 
pomozte a foťte až potom! To jen tak pro 
jistotu☺. U podobných situací stačí jen 
slovní popis s nákresem.

Určitě jste si všimli, že příroda pomalu rozkvétá. Sice zatím jen pomalu a opatrně, ale 
první kvítky jsou již obsypány hladovými včelkami. O to smutnější je, když najdete natrhanou 
kytici sněženek, kterou nějaký trouba nejdřív naškubal a potom zahodil, protože mu nejspíš 
cestou k domovu začala vadnout! (pěšinka mezi Libčicemi nad Vltavou a Dolany 8.3.)
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Jak se stát ortodoxním botanikem

Máte mladšího sourozence a chcete, aby si vážil všeho živého, tedy i rostlin, zbytečně je 
netrhal, naopak, aby před každým květinářstvím stíral slzy a domů nosil k MDŽ jen rostlinky 
v květináči? Máme pro vás vyzkoušený recept. Pokusným králíkem, totiž dítětem, byla 
zhruba pětiletá Fáfinka. A výsledek? Nikdy netrhá květiny, odmítá přijímat řezané květiny, 
obrečí i petržel trhanou do polévky, a když vidí někoho jiného škubat kytky, zrudne jí bělmo 
a Jeňýk jí musí vší silou držet, aby tomu dotyčnému nešla dát na budku (opravit ciferník, 
vyprášit kožich…). Ten zázrak je dětská knížka. Pokud jí dítěti přečtete ve správném věku, 
je reálná šance, že dopadne podobně jako Fáfinka. Napsal ji Maurice Caréme a jmenuje se 
Království květin. Odhalí vám svět z pohledu malé fialky. Příběh je to úžasný i pro staršího 
čtenáře, ale přeci jen to už nemá ten efekt☺.

Ďáblův poklad

Že bývají lidé lakotní a závistiví, to je známá věc. A tak to bylo i s mlynářkou Mandou. 
Nejdříve jen přisýpala do pytlů s moukou piliny. Jenže kdo má hodně, chce ještě víc. A tak 
Manda celé noci oči nezamhouřila, jak usilovně přemýšlela, kde by mohla ještě přijít 
k penězům. Každý zlaťák s láskou uložila do veliké truhly ve své světnici. Pro ostatní už 
ale tolik lásky neměla. Ze mlýna postupně odešli všichni pomocníci a nakonec i stárek. 
Mandě to ale bylo jedno. Mlýn prodala a zlaťáčky uložila k ostatním, sedla si na truhlu a se 
svíčkou v ruce hlídala svá zlatá děťátka před zloději. Nakonec dočista ztratila zdravý rozum. 
Z chalupy vycházela jen v noci a hledala zakutálené zlaťáky.

Protože bylo Mandino srdce tvrdé jako kámen, chudým pocestným neotvírala, žebráka 
nepodarovala, ba ani do kostelní kasičky měďák nehodila, již dlouho si na ni vedl list čert. 
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No, a když o vánoční mši Manda místo o andělech, přemýšlela o tom, jak dostat penízky 
z kostelní kasičky, čertisko si mnulo radostí pařáty.

A tak se stalo, že když Mandina černá duše opustila tělo, zamířila rovnou do pekla. Čert, 
který si pro duši přišel, prošmejdil celičkou chalupu. Co kdyby v komíně byly třeba klobásky, 
nebo kus slaniny? Jenže na nic takového neměla Manda ani pomyšlení. A čert, jak byl celý 
rozmrzelý, nadzvedl víko okované truhly. Prohrábnul pařátem zlaťáky a obdivoval jejich 
lesk. Kdo to jaktěživ viděl, aby čerta okouzlila čarovná moc zlata? Ale stalo se. Stále se 
k truhlici vracel, nakukoval pod víko a hrál si s penězi. Nakonec propadl stejnému mámení 
jako mlynářka.

Od té doby bloumal krajinou a hledal zlato a drahé kameny, aby rozmnožil svůj poklad. 
Po nocích za sebou tahal truhlu lesem, ve skalách bylo slyšet cinkání zlaťáků a mnohý 
poutník přísahal, že slyšel čerta počítat. Jenže k čemu je peklu čert, který se toulá krajinou 
a nehledá hříšné duše? Sám Lucifer se na pekelného odpadlíka rozhněval a proměnil ho 
v démona.

Ten teď za bezměsíčných nocí putuje broumovskými skalami a lesy, hlavně v místech, 
kde kdysi stávala lidská obydlí a hledá svůj ztracený poklad. Jenže ten se objevuje pouze na 
Velký pátek a pokaždé na jiném místě. Démon se bude moci zase vrátit do pekla jako čert, 
až někdo jeho poklad objeví. Tak co říkáte, nestojí to za pokus?☺

Džungle vydala tajemství

Vážení čtenáři a odborníci z řad vědecké obce. Náš dlouholetý 
zpravodaj Emanuel Batrflaj, jistě si ho pamatujete z reportáží 
„Na válečných stezkách kolem Labe“, nebo „Lidožrouti na jihu Čech 
nevymřeli“, pro nás připravil další reportáž, která boří veškeré 
doposud uznávané poznatky z oblasti zaniklých civilizací na 
našem území. Nejen že se mu podařilo vypátrat dosud nezmapovanou 
část krajiny, což je na našem území opravdu prakticky nemožné, 
ale dokonce zjistil, že se v této oblasti pohybuje jakési domorodé 
etnikum. Ale teď již předávme pomyslné slovo Emanuelu Bartflajovi:

„Vážení čtenáři, ctění kolegové vědci. Dovolte mi, abych vám 
předložil nezvratné důkazy o svém objevu. Najdou se jistě mezi 
vámi pochybovači, nebo dokonce i ti, kteří se mi pravidelně 
v odborných časopisech vysmívají. Moje úsilí ale nepolevuje. 
Naopak, vaše pochyby mi jsou hnacím motorem. Během nejbližších 
dnů se vracím přímo do středu oné oblasti, abych vám v dalších 
reportážích postupně představil výsledky své práce. Proto čtěte 
pravidelně naše sloupky Džungle vydala tajemství. S tím se s vámi 
prozatím loučím.
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Jany záznam z podzimek
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Emmy záznam z podzimek
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Kubův špionážní záznam ze Zoo Plzeň
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Informační bulletin o dění v oddíle www.orlosupi.cz 
Vydávají: MOP, Orlosupi - PCHK ZOO Praha  Pro členy zdarma

Prameny:
Neoznačené články: Radka Horčíková (Fáfinka), 
Neoznačené fotografie: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk), Pepa Sebín (soutěž)
Dohromady poskládali: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk) a Radka Horčíková (Fáfinka)
Uzávěrka tohoto čísla: 9.3.2015
Použité ilustrace: Dagmar Berková, Království květin, SNDK 1961
Cože?: Jana, Emma, Kuba

Soutěž

Dlouho jsme si neprocvičovali mozečky, tak je pravý čas na soutěž. Pořádně si přečtěte 
zadání a vypracované otázky (včetně bonusové)  doneste na schůzku nejpozději do 7.4.2015.

Které věty nejsou pravdivé?

V naší volné přírodě se běžně vyskytují mlynaříci dlouhoocasí, žluny zelené a střízlíci obecní.
Všichni suchozemští savci mají stejný počet krčních obratlů.
Slon africký se od indického liší, mimo jiné, i barvou kůže.
Varani, na rozdíl od leguánů, přijímají potravu živočišného původu.
Lední medvěd má černou kůži.

Z čeho si staví hnízdo sova 
pálená?

Kde bys v naší přírodě hledal 
majku a jak vypadá?

Napiš všechny druhy čápů, 
které chová pražská zoo.

Bonusová otázka:  Ve které 
ZOO se nachází zámek na 
fotografii?


