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Ahoj přírodovědci

zima nás trošku škádlí, takže sice můžeme na Vltavě pozorovat zimní hosty, na druhou 
stranu se na nás valí i klasické „příznaky“ jara v podobě napučených stromů, kvetoucích 
fialek už na Štědrý den (a to prosím přímo v Krkonoších), nebo bílých volavek, zevlujících 
na poli, místo aby vesele pokračovaly do teplejších oblastí. Nám to ale nevadí, protože o to 
zajímavější pak máme pozorování v denících☺. V tomto čísle se ohlédneme za proběhlými 
akcemi, nastíníme si akce budoucí a také zde najdete první lákadlo (a vloženou předběžnou 
přihlášku) na letní tábor. No a samozřejmě soutěž. Pohodlně se usaďte a čtěte…☺

Jak „vypéct“ Fáfinku

Není radno pronášet neuvážené sliby a výhružky, i když je myslíte žertem. Přesvědčila se 
o tom Fáfinka na poslední lednové schůzce. Týden před tím si rýpla do jednoho člena, který 
je velice opatrný se zveřejňováním svých pozorování (rozuměj: žádná pro jistotu nenosí, nic 
nevidí a na schůzkách se snaží být neviditelný). Neuváženě pronesla, že až jednou přinese 
nějaký zápis, spadne překvapením ze židle. No a hádejte, co se stalo následující týden. Modří 
již vědí☺. Ano, přinesl zápis. A hned dva☺. Fáfinka mohla předstírat pouze mdloby, takže 
se žádné dramatické pády nekonaly (týden před porodem by to asi nebyl úplně dobrý nápad). 
O svůj, totiž její, pád samozřejmě nepřijdete, hodí šipku hned, jak jí to zdraví dovolí☺. 
Poučení je jasné, plané výhružky se nevyplácí… I když, pokud to byla motivace ke zvýšené 
aktivitě ohledně všímání si okolní přírody, nějaký ten pád k zemi stojí za to☺.

Akce minulé

Mikulášská výprava a posezení 

Výprava byla sice spíše symbolická, zato 
s tradičním zdobením „vánočního stromku“ 
v přírodě. Sice se hned na začátku ukázalo, 
že si jedna družinka příliš nedělala hlavu 
s plněním šišek semínky, takže vyrobila 
takové dietní – téměř bez semínek. Ale 
naštěstí jsme se zásobili i lojovými koulemi 
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a lojovými šiškami, takže ptactvo hlady jistě netrpělo☺. Součástí výpravy bylo i povídání 
o studánkách, kolem kterých jsme šli, a ukázky jejich měření (PH, elektrická vodivost, 
znečištění, …). Tímto děkujeme kamarádce Janě, která nám tajemství studánek poodhalila☺.  

Následovalo promítání o historii oddílu, u příležitosti 
30 let jeho existence (a 5 let přírodovědně chovatelského 
kroužku zoo Praha). Sešlo se několik pamětníků z úplných 
prapravěků, vzpomínalo se, chroupalo donesené cukroví 
(dost bodovalo slané pečivo od Tondy, ve tvaru čolků☺) , 
no a samozřejmě jsme se smáli tomu, jak rosteme, stárneme 
a tak vůbec☺.

Kdo tam nebyl, najde malou rekapitulaci naší historie 
v tomto čísle.
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Akce budoucí

Výprava do ZOO

Jelikož Markéta celý únor o víkendech pilně 
pracuje a Fáfinka je „mimo provoz“, počítejte 
s další „špionážní“ výpravou do „konkurenční zoo“ 
na druhou polovinu března. 

Historie oddílu

Žila, byla jedna maminka 
a ta v roce 1985 poslal do první 
třídy roztomilou holčičku. 
A jako každá správná matka, 
měla strach o její zdravý 
duševní vývoj. Jelikož rodná 
víska v té době nabízela dětem 
pouze Spolek dobrovolných 
hasičů a Pionýra, nebylo moc 
z čeho vybírat. No, a aby se 

dětská dušička zbytečně nezatěžovala informacemi, 
kdy má soudruh Lenin narozeniny, kdo je Klement 
Gottwald a proč Mařenka odvedle na VŘSR chyběla 
v průvodu, rozhodla se ona matka vzít budoucnost 
(nejen) svého dítěte do vlastních rukou. Oprášila 
zkušenosti nabyté v 70. letech a založila konkurenční 
Pionýrský oddíl, pod průhlednou záminkou, že se 
budeme věnovat přírodě, totiž veřejné zeleni, sbírat 
sběr a tak podobně, prostě budeme dělat to, co velcí 
Pionýři pro samé schůzování nestíhají. Také místo 
rudého koutku jsme měli zelený. No a tak se zrodil 
Plamínek – PS byla Vatra, takže náš přidělený 
název byl jasný. A tak se začala psát historie našeho 
přírodovědného oddílu. 
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Od roku 1990 využil náš oddíl 
možnost a změnil si jméno i znak 
na Sůvy, podle symbolu, který 
jsme používali na diplomech, jako 
symbol moudrosti. Také jsme 
opustili Pionýrskou skupinu a naší 
novou domovskou organizací se 
stal TIS – svaz pro ochranu přírody 
a krajiny. Jednou z aktivit TISu byla 
péče o Hucul klub na Zmrzlíku, 
který jako TJ Aster zaměřil svou 
činnost na záchranu huculských 
koní. To nás sice bavilo, ale scházela 
nám ta „pravá ochranařina“, práce 

v terénu, no prostě aktivní pomoc přírodě. Nakonec 
jsme se v roce 1993 uchýlili pod křídla Českého svazu 
ochránců přírody. No a v roce 1997 jsme také vyrazili 
poprvé na tábor. A máme tu důležitý rok 2011, to se na 
akcích poprvé potkávají Sůvy a Orlosupi. Přírodovědné 
kroužky byly nedílnou součástí Zoologické zahrady 
v Praze mnoho let. Definitivně zanikly po povodni v roce 
2002, kdy prakticky uplavalo zázemí. V roce 2010 byly 
díky chovateli Pavlu Švecovi kroužky znovu obnoveny. 
A Právě tehdy se zrodili naši Orlosupi☺. 

V roce 2013 se oddíl Sůvy rozdělil. „Přírodomilná“ 
část členů včetně vedoucích, zůstala u Mladých ochránců 
přírody, a spolu se členy kroužku Orlosupi, kteří mají 
zájem o vícedenní akce a tábory, jsme založili MOP 
Orlosupi. Takže tady vidíte, že příroda je mocná čarodějka 
a není problém, aby se ze Sůvy stal Orlosup☺.
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POZOR

Od února bude Fáfinka (Radka) zhruba do poloviny března mimo hru. Bude se flákat 
v porodnici a povalovat doma. Tímto se všem omlouvá. Na druhou stranu, jako úplatek, 
obdrží oddíl dalšího podměrečného člena☺. 

Veškeré omluvy a dotazy proto prosíme, směřujte na Markétu, ne že by s vámi Fánfinka 
nechtěla mluvit, ale bude to rychlejší☺. Kdo si toho nevšiml, tak Péťa je také „vorvaň“, 
takže také proto ji teď nějaký čas nevídáte.

Sledujte pečlivě naše stránky, omluvy a dotazy můžete psát také na oddílový email (je 
na těch stránkách☺), tam si ho přečteme všichni.

Schůzky o prázdninách

Většina z vás má jarní prázdniny v týdnu od 7. 3. do 11. 3. 2016. V této době NEJSOU 
schůzky začínajících a pokročilých. Pokud máte prázdniny jinak (Praha 1 až 5, Středočeský 
kraj…), jen se nám připomeňte. Děkujeme za pochopení☺.

Letní tábor

Že je ještě brzy? Ale kdepak… Součástí tohoto Atlasu je 
i předběžná přihláška na letní tábor. Pokud uvažujete, že s námi 
letos o letních prázdninách vyrazíte, vyplňte ji, a co nejdříve 
odevzdejte na schůzce.

Předběžná přihláška nikoho nezavazuje k účasti. Slouží 
hlavně vedoucím, kteří mají na starost přípravu, aby co 
nejlépe sestavili program a opatřili materiál, s ohledem na 
počet účastníků. Je rozdíl, jestli připravujete hry pro 5 dětí, 15 
nebo 30. Totéž platí o jídelníčku a rekvizitách. Proto nemějte 
strach, pokud se předběžně přihlásíte a pak z nějakého důvodu 
nebudete moct jet, jen nám dáte vědět a nevyplníte závaznou 
přihlášku. Netýká se vás žádné storno, ani vám neroztrháme 
deníček přírodovědce. Na druhou stranu, vy, co víte, že určitě 
nepojedete, nic nevyplňujte.
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Letní tábor Kolinec 2016 – Drákula
Termín tábora od 30. 7. do 13. 8. 2016
Cena 3400,- Kč
V ceně je doprava na tábor a z tábora, ubytování ve stanech 
s podsadou, jídlo 5x denně, pití dle libosti, výlety a vstupné (mimo 
suvenýrů), materiál na hry…

O hraběti Drákulovi bylo již napsáno mnoho knih, natočena spousta filmů, no a těch 
historek… Ale tu o jeho pobytu na Šumavě, jistě nikdo z vás neslyšel.

Jak všichni víte, upíři jsou nesmrtelní. A tím pádem, jim nečiní žádný problém, na pár 
století hodit chrupku v rakvičce a pak se v pravý čas probudit, aby plni energie a odpočatí 
započali dílo zkázy. No a že se probudili právě teď, to víme bezpečně, protože se nám, díky 
dokonalé síti zpravodajů, podařilo zjistit, že na Šumavě zmizel za podezřelých okolností tým 
vědců, zkoumajících netopýry. Jejich poslední zpráva zněla, že se jim podařilo zmapovat 13 
z 12 druhů těchto hmyzožravců, kteří u nás žijí. A to je dost podivné… 

Foto: tripzone.cz
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Informační bulletin o dění v oddíle www.orlosupi.cz 
Vydávají: MOP, Orlosupi - PCHK ZOO Praha  Pro členy zdarma

Soutěž pro chytré hlavičky

Tentokrát je úkol celkem jednoduchý. Najděte co nejvíce invazivních druhů z živočišné 
říše, kteří se stali součástí naší přírody. Vaše „seznamy vetřelců“ očekáváme do 21.3.2016.

Proč Jeňýk běžel? ☺
Na tomto místě zodpovíme Vaše početné dotazy na příčinu toho, co během naší 

Mikulášské výpravy donutilo Jeňýka běžet, byv notně pobízen dvanáctikilovým Václavem, 
kterého měl v krosně na zádech. Na obrázku níže je příčina tohoto velmi neobvyklého jevu. 
Je to obrovská německá rychlíková parní lokomotiva, se kterou k nám přijeli na návštěvu 
němečtí turisté a již bylo nutné vyfotografovat.

Prameny:
Neoznačené články: Radka Horčíková (Fáfinka), 
Neoznačené fotografie: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk), kresby Radka Horčíková (Fáfinka)
Dohromady poskládali: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk) a Radka Horčíková (Fáfinka)
Uzávěrka tohoto čísla: 1. 2. 2016


