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Ahoj přírodovědci

jaro už dávno zaklepalo na dveře, no, ony 
v podstatě zůstaly pootevřené celou zimu☺.  
Hlavní je, že kytičky kvetou, ptáčkové zpívají 
a příroda je plná roztomilých mláďátek. 
A teď vážně. Rozkvetly první stromy (meruňky, 
broskvoně, ale i třešně), ptáci staví hnízda o sto 
šest a co se týká mláďat, tak jste si už určitě 
všimli, že v zoo se narodilo slůně. Ale také adax 
a na tůňkách je spousta malých kačen. Také máme 
za sebou další výpravy do „konkurenční“ zoo 
v Olomouci a Děčíně. Další akce nás čekají. Ta 
se pohodlně usaďte a čtěte…☺

Akce minulé

Výprava do ZOO Olomouc 

Ježiš to je ale daleko… No a koukněte, Markétě se přesto podařilo zorganizovat cestu. 
Bylo to takové malé dobrodružství. Ne ta výprava, ale spíše tvorba seznamu účastníků. 
Malá ukázka:

Fáfince volá XY: „Ahoj, tak já bych jela, můžu vzít s sebou kamarádku?“ „Jasně, už si 
vás píšu.“

Za dva dny: „Jé hele, já myslela, že se hlásím na zoo a hlásila jsem se na velikonoce. 
Tak já bych jela do zoo.“ „Hmm, tak já si tě škrtám, dej vědět Markétě.“ „A nemůžeš jí dát 
vědět ty? Ono se mělo přihlašovat do včera…“ „Že jsi to ty…“

Fáfinka volá Markétě, která zrovna rezervuje jízdenky. Za půl hodiny Faf opět volá XY: 
„Já mám průšvih, kamarádka nemůže jet.“ „A proč to voláš mě?“ „No, ehm, můžeš to prosím 
dát vědět Markétě?“ „Grrrr, tak jo. Ať se vám tam líbí…“

Fáfinka volá Markétě: „Uááá Grrr Ω…“
Kromě uvedené ukázky se ještě stihli dva hoši přihlásit, jiní dva odhlásit, pak zase jeden 

přihlásit, dva onemocnět… Drazí přátelé, vězte, že vedoucí mají rádi pořádné dobrodrůžo, 
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ale pokud se během dvou dnů patnáctkrát změní počet účastníků akce, vedoucí třikrát změní 
objednávku jízdenek, aby je nakonec radši koupil u pokladny před odjezdem (pro jistotu 
a výrazně dráž), tak to už je opravdu trochu adrenalin. Takže pokud se podobný scénář bude 
opakovat i příště, vězte, že všichni hlásící se po limitu jdou do příštího cíle pěšky a naopak 
odhlášení (pokud nemají smrt na jazyku) jim budou klusat v patách☺

A jaké to tam vlastně bylo? Kubovy obrázky napoví☺:
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Velikonoce ve Vlašimi

Kdo by si nechal ujít možnost, bydlet přímo v parazoo (zoo pro hendikepovaná zvířata). 
Kromě halekajícího krkavce pod oknem, jsme se mohli do sytosti vynadívat na rysa, vydry, 
nebo na množství dravců. Smutné je, že se v zoo ocitli vinou člověka.

Nemohli jsme samozřejmě vynechat 
návštěvu Malého i Velkého Blaníku. Zřícená 
kaple Máří Magdalény byla poněkud 
„poznamenaná“ oblibou mezi novodobými 
trempíky. Praví trempové by si jistě našli 
pro ukrytí třísek na podpal lepší místo, 
než je igelitka nacpaná do pukliny ve zdi 
kaple. Taktéž keška byla velice „citlivě“ 
schovaná, pro změnu v igelitové tašce, asi 
tak o půl metru dál. Jinak atmosféra byla 
úžasná, navíc umocněná mohutným smrkem 
rostoucím uprostřed kaple. Jen je škoda, 
že se nám nepodařilo najít, jak kaple vypadala v době své slávy. Na všech informačních 
tabulích je již jako zřícenina.  Na Velkém Blaníku jsme si nenechali ujít rozhlednu. Jeňýk 
z ní byl celý pryč, až se mu z toho rozbili hodinky. To mu ovšem nestačilo, tak ještě utrhl 
popruh od krosny☺. Zámecký park nejvíce překvapil Fáfinku, která v těchto končinách 
pobývala na kurzu vedoucích před osmnácti lety. Dokonce našla svůj podpis v pamětní knize 
ekocentra. Tenkrát byla v parku jen potmě, ale i tak na ní notně zapůsobil (včetně dodnes 
vzpomínané hry „rytíři z lomu“). No řekněte, obrovský park plný mohutných stromů, na 
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každém rohu ruina nějakého pavilonku, rákosím zarostlý rybníček… místo jako stvořené 
pro hledání pokladu. Ale co to? Kdo to opravil? Šmarja, za posledních deset let prošel park 
brutální rekonstrukcí. Čínský pavilon je nově natřený, brány mají pestré omítky, v jezírku 
s křišťálovou vodou plavou rybky srovnané podle velikosti… travička pečlivě zastřižená, 
keříky kvetou jako na povel. No nic, poklad jsme našli, a za měsíčního svitu bylo v parku 
nádherně. Ale kdyby tam přeci jen byla alespoň taková malilinkatá zříceninka…☺

Děkujeme Tondovi II. (pro neznalé Fiala) za návštěvu a báječný dopink v podobě jidášek 
a beránka☺
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Výprava do ZOO Děčín

Další ze série výprav po našich zoo. 
Děčínská zoo sice není největší, ale určitě si 
zaslouží pozornost. Že nemá pavilony? Nebo 
že jí projdete za dvě hodiny? To je sice pravda 
(až na ten pavilon – jeden tam mají – ptačí), na 
druhou stranu, v Praze si neprohlédnete rysa, 
lišku, veverku ani obyčejné divoké prase. 
No a pokud přeci jen toužíte po exotických 
zvířatech, můžete se zastavit u levhartů, lam, 
nebo třeba již zmíněných papoušků. Počasí 
jsme si také objednali přesně na míru, takže 
pršet začalo, až když jsme opouštěli terária 
v Rajských ostrovech. 
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A přihlašování tentokrát? Tak sice nám 
jeden výletník trochu bloudil po jiném 
nádraží, ale to se stane☺. Jen jednoho 
Orlosupa bychom rádi vytahali za peříčka, 
protože bez omluvy nedorazil na sraz, tudíž 
jsme jeho jízdenku nevyužili (to znamená, že 
při jejím vracení nám vrátí jen 50% ceny).   
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Parazoo

Zoo pro hendikepované živočichy 
opravdu stojí za samostatný článeček. 
Kromě „chudáčků zvířátek“ v ní totiž 
najdete i „viníky“ jejich úrazů. Ať už 
se jedná o ukázky pastí, nebo třeba 
nebezpečné části elektrických sloupů. 
Další část expozice tvoří bezpečné 
alternativy výše uvedeného. Bezpečné 
sloupy, místo pastí s pochybným 
účinkem plašítka ,ve tvaru predátora…   
Co se trochu seznámit s obyvateli?

Po popálení elektrickým proudem: sova pálená, pár výrů velkých, káně lesní a poštolka 
obecná.

Poranění po nárazu (auta, skleněné plochy): jestřáb lesní, vrána obecná, kalous ušatý, 
puštík obecný, výr velký, moták pochop, káně rousná, holub hřivnáč a dlask tlustozobý.

Po úraze nezjištěné příčiny: čáp černý a sojka obecná (oba slepí na jedno oko)
Invazivní druh: želva nádherná
Ochočení a uměle odchovaní: krkavec velký, kavka obecná, straka obecná, vydra říční, 

lyska černá, veverka obecná, rys ostrovid, raroh velký, kuna skalní a fretka domácí.
Blaničtí rytíři
Všichni víme, kde jsou ukryti, všichni víme, kdy z Blaníku vyjedou. Ale kdo a kdy je 

tam poslal? To tam fakt spí? Ať se podíváte kamkoli, všude najdete pověst o tom, co viděla 
Sibyla a slepý mládenec (jak rytíři v čele se svatým Václavem vyrazí na nepřítele…). Jenom 
v jednom nenápadném textíku se Fáfince podařilo vydolovat, že blaničtí rytíři se v Blaníku 
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vyskytli ze dvou bitev, které se odehrály každá někdy jindy a dost dlouho po smrti Václava, 
takže z toho nejsme moc moudří. To tam byl celou dobu sám? A ti rytíři byli ti, co padli? 
Nebo vyhráli? Ach jo. Jediná jakš takš rozumná verze legendy pochází z pera Divadla Járy 
Cimrmana. Nakonec jsme vytvořili vlastní verzi:

Jediná pravdivá legenda o rytířích z Blaníku (zapsal Maty Mlíka 
dle vyprávění nejmenované stařenky)

Kdo byl Svatý Václav, ví každé malé dítě. Ale téměř nikdo neví, že nejoblíbenějším 
zvířetem malého Václava byl orlosup. Nechal si toto vzácné zvíře dovést a z dalekách Alp. 
Zatímco ostatní šlechtici lovili se sokoly a jestřáby, Václava doprovázel orlosup Bořivoj. 
Už tehdy bylo patrné, že je Václav předurčen k vykonání velkých činů (a tím nemyslíme, 
nechat se zabít). No uznejte, kdo jiný by zvládl vozit na sokolnické rukavici ptáka těžšího 
než pět kilo. Navíc Václavovu dobrému srdci a mírné povaze vyhovovalo, že Bořivoj odmítal 
lovit živou zvěř, ale nosil svému pánovi již hotové trofeje v podobě dokonale obraných 
jeleních lebek, losích hlav, nebo, ve výjimečných případech celého vlka. A byl to právě 
orlosup Bořivoj, kdo viděl v Boleslavi zákeřnou smrt svého pána. Zamával mohutnými 
křídly a vznesl se do oblak. Ze široka zakroužil a odletěl směrem k Louňovicím. Sotva pod 
sebou spatřil věž kostelíka, sedmkrát zakroužil a usedl na mohutnou borovici na blízkém 
kopci zvaném Blaník. Sedm týdnů zde truchlil pro svého milého pána, až spadl mrtev na 
zem. A tam, kde se jeho tělo dotklo půdy, se země otevřela a ze skalní průrvy vystoupil 
Václav. Sebral Bořivoje a v náručí ho odnesl do nitra skály. Láskyplně svého opeřeného 
druha pohladil a ten pak procitl opět k životu. Na oplátku roztáhl mohutná křídla a udeřil 
jimi o stěnu jeskyně. V tu chvíli procitli z věčného spánku všichni rytíři, kteří hrdinně padli 
na bitevních polích a vydali se směrem k hoře. O té doby v Blaníku sídlí obrovské vojsko, 
které je pravidelně v době vlek doplňováno o padlé hrdiny. Z toho důvodu se nemusíme bát, 
že až se naplní Sibylino proroctví, vyjedou rytíři vybaveni kušemi a meči. Bude jich tam pár 
s luky a šípy, sem tam nějaký s mušketou a třeba se vyskytne i něco novějšího. Nad tím vším 
bude kroužit Bořivoj. Při pohledu na takový cirkus určitě lehne smíchy každý nepřítel. ☺    
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Historie ZOO Olomouc

V padesátých letech minulého 
století vznikla myšlenka založit 
v Olomouci zoologickou zahradu. 
A tak vznikl ve středu Olomouce 
ve Smetanových sadech provizorní 
zookoutek. V několika malých 
ohrádkách zde byli chováni 
především zástupci naší lovné zvěře 
(jeleni a srnci), ptáky zastupovaly 
andulky, pávi a párek bažantů. 
Krajský národní výbor v Olomouci 
31. března 1952 udělil souhlas 
ke zřízení zoologické zahrady 
severovýchodně od obce Samotišky na parcele o rozloze asi 25 hektarů. Nakonec se velikost 
celého areálu budoucí zoo ustálila na 42,5 hektarech. O zahájení výstavby zoo byl údajně 
natočen i dokumentární film. Poprvé byla zoo otevřena 3. června 1956. Zpočátku byla 
zoologická zahrada budována jako zoo oborového typu. V kopcovitém terénu s mírnými 
i prudšími svahy byla snaha umístit zvířata, tak jak žijí ve volné přírodě. Původní výběhy 
byly vybudované svépomocí za pomoci mnoha nadšenců především ze dřeva vytěženého 
přímo v areálu a teprve později byly nahrazovány konstrukcemi z kovu. V roce 1957 
proběhla přestavba stodoly a chlévů na obytné místnosti, zazimování pro zvěř a uložení píce 
a materiálů. Nákladnější a složitější stavby následovaly postupně v dalších letech. Většina 
z původních pavilonů a klecí již neexistuje nebo prošla rekonstrukcí tak, aby vyhovovala 
současným požadavkům na chov zvířat. V roce 1959 dokonce hrozilo zoo zrušení, jelikož 
neměla dostatek odborných pracovníků, taktéž zdroje vody byly téměř nevyhovující. Naštěstí 
se tak nestalo a současná podoba zahrady a její chovy lákají k opakované návštěvě.

Historie ZOO Děčín

Zoologická zahrada byla otevřena na jaře roku 1949. Založena však byla již o rok dříve. 
Vznikla z iniciativy skupiny milovníků zvířat, kterou kolem sebe soustředil podmokelský 
obchodník a zoolog Ludvík Grác. Pro zoo byla původně vyměřena plocha zhruba 8 ha, při 
vzniku ale byly využity jen 2 ha. V současné době zaujímá děčínská zoo plochu 6 ha. Chová 
přibližně 450 kusů zvířat ve více než 150 druzích. Na první pohled si vás jistě získají mohutní 
medvědi grizzly v dokonalém přírodním výběhu a svou impozantností určitě zapůsobí i pár 
takinů indických. Od roku 2006 je otevřena Expozice Rajské ostrovy. Expozice vznikla 
na místě bývalé Noční zoo Sulawesi v centru města a je největším mořským akváriem 
v Ústeckém kraji. Poznáte zde faunu i flóru mořského korálového útesu, živočichy tropických 
pralesů, polopouští či mangrovových pobřeží. 
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Co nám bere chuť do práce

Co dokáže vedoucímu vzít chuť do práce? Třeba když má pocit, že jeho práce je zbytečná. 
Ne že by nás takové pocity nějak stíhaly, ale občas se objeví. Naposled, když při soutěží 
odehrávající se v pražské zoo (kde se pohybujeme téměř každou schůzku a jejíž obyvatelé 
jsou časté téma schůzek), dokáže někdo ze soutěžících napsat, že horský sudokopytník 
je „žirafa africká, slon indický a slon africký“, tak to dost naštve. Taktéž ubydlet gorilu 
na Cejlon, není zrovna dobrý tah. Takových hlodů bylo víc. Pokud TEN ONEN vtipálek 
myslel své odpovědi žertem, byl to žert dost hloupý, vzhledem k zaměření schůzek dost 
nevhodný. Pokud vycházel ze svých (ne/znalostí), je asi jasné, že je v oddíle omylem. Pak je 
tu ještě možnost, že s Markétou mluvíme nějakou cizí řečí, případně chodíme do klubovny 
podzemním tunelem místo kolem zvířat a nevíme o tom.

Akce nejbližší

21.5.2016 výprava s překvapením

Po stopách osobního lékárníka císaře Rudolfa. A kde že nám to pan lékárník běhal? 
V místech dnešní štěchovické přehrady. A co tam dělal? Tak znáte středověkou medicínu. 
To byla samá mastička ze žabího slizu, netopýří očičko… navíc Rudolf miloval alchymisty, 
takže kdo ví, co byl pan lékárník vlastně zač…
sraz: 8.40 na Smíchovském nádraží (u vlakových pokladen)
návrat: kolem 18 hodin (upřesníme v den odjezdu)
s sebou: jídlo a pití na celý den (cca 15 km), pláštěnku, zápisník a tužku
cena 120- Kč
Přihlašování do 20.5.2016

Přihlašování na tábor

Pokud je mezi vámi někdo, kdo ještě nezaregistroval, že i letos jedeme na tábor, tak 
pozorně čtěte. Pomalu se scházejí předběžné přihlášky. Kdo ji ještě neodevzdal, tak už 
nemusí, protože je čas na přihlášky závazné. S těmi 
si naopak, prosíme, pospěšte, ať víme, kdo s námi 
letos vyráží po Drákulových stopách.
Jen pro jistotu, tábor je od 30. července do 
13. srpna 2016
Tématem je letos hrabě Drákula a upíři.
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Velká soutěž – jak znám své okolí

Tak tentokrát to nebudou papírky s odpovědí na soutěžní otázku, nenápadně podstrkávané 
Fáfince na konci schůzky tak, aby to nikdo neviděl. Neb špitání Markétě do ouška. Tentokrát 
se svým výsledkem pěkně pochlubíte. 

Vaším úkolem je vytvoření plakátu lákajícího do lokality, v níž bydlíte. Samozřejmě 
lákáme na přírodu, ne na velikost místního obchoďáku. Že bydlíte na sídlišti? To ale přeci 
nevadí. Konec konců, můžete lákat návštěvníky na úžasné pozorování jediného vrabčáka 
v okolí… Hodnotit budeme nápad, výtvarné zpracování a samozřejmě reálnost. Kdo není 
zrovna Picasso, může nahnat body originalitou a vtipem. No a naopak. Kdo nesrší nápady 
a vtipem, bude jistě alespoň zdatný s pastelkou v ruce.

Plakát s pozvánkou k vám očekáváme do 31.5.2016. Všechny soutěžní plakáty otiskneme 
v Atlase. Kdo ví, třeba budeme tak uneseni, že další výprava bude právě k vám☺.

Prameny:
Neoznačené články: Radka Horčíková (Fáfinka), (spolupráce Andulka Dubnová a Maty Mlíka) 
Neoznačené fotografie: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk), Jakub Trtík (ZOO Olomouc), kresby Radka 
Horčíková (Fáfinka)
Dohromady poskládali: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk) a Radka Horčíková (Fáfinka)
Uzávěrka tohoto čísla: 16. 5. 2016


