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Ahoj všichni,

možná je to k nevíře, ale máte v ruce další číslo Atlasu. A co je v něm? Tak třeba plán akcí 
na celý školní rok, malá (nebo velká?) reportáž z letního tábora a určitě tu objevíte i soutěž 
na provětrání létem zlenivělých mozků .

Trocha papírování

Jako každý rok, jsme vás, mimo jiné, vybavili přihláškami („MOPí a ZOOkroužkové“). 
K tomu plán akcí s pravidly pro ty z vás, kdo je nedostali v minulých letech. Novinka je 
dotazníček s vratkou, týkající se zájmu o akce delší než dva dny. A teď co s tím?

Přihláška

To je jednoduché. Pokud máte zájem jen o běžné 
schůzky ZOOkroužku a případně některé jednodenní 
výpravy, vyplňte jen přihlášku do kroužku. Pokud chcete 
vyrazit i na celovíkendové akce, podzimní prázdniny, 
velikonoce, nebo letní tábor, vyplňte i přihlášku do 
MOP.

Návratka

Slouží k tomu, abychom zjistili předběžný zájem o akce, které vyžadují náročnější 
přípravu. Program a ubytování pro 10 účastníků, bude vypadat trochu jinak, než pro 25, 
to je jasné . Takže pokud nemáte zájem o žádnou akci, odevzdejte vyškrtanou návratku.

Orlosupí pravidla

No tak, jsou to pravidla, že? Je dobré si je přečíst, 
no a pak také je dodržovat. Vypadá to sice jako malá 
ústava, ale vycházíme z pravidel slušného chování, 
takže se nebojte .
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Letošní testík na první schůzku

Každý rok zahajujeme testíkem, který si pak společně procházíme. Jelikož máme letos 
fakt nahuštěný program, ale nechceme vás ochudit o správné odpovědi, rozhodli jsme se, že 
vám je dáme v Atlase. Správné odpovědi jsou kurzívou.

Začínající

1) Které stromy rostou před hlavní bránou do ZOO? Jírovec maďal (kaštany)
2) Kdo nežije v Africe? (škrtni ho) nosorožec – žirafa – hroch – ara – antilopa - los
3) Kdo nežije v pralese? (škrtni ho) tapír – jaguár – sob – anakonda – rys - gorila
4) Které zvíře je v pražské ZOO nejvyšší a které nejtěžší? žirafa a slon indický
5) Jaký je rozdíl mezi užovkou a slepýšem? Užovka je had a slepýš ještěrka
6) Jaká znáš ohrožená zvířata z naší přírody? Rys, vlk, los, všichni obojživelníci, hranostaj… 
7) Spoj dvojice zvířat, která jsou příbuzná. Rys-karakal, srnec-los, křepelka-páv, zmije-bojga, 
rosnička-pralesnička
8) Jaké zvíře chováš doma? Sedmihlavý drak 
9) Jaké zvíře máš nejraději? To s růžovou mašlí 

Pokročilí

1) Které zvíře má výběh nejblíže k hlavní 
bráně do ZOO? Panda červená
2) Kdo nežije v Africe? (škrtni ho) Ara 
ararauna – zmije útočná – komba malá – rajka 
– kudu velký - margay
3) Kdo nežije v Jižní Americe? (škrtni ho) 
Tapír čabrakový– ocelot velký – ksukol – korálovec – kasuár přilbový – karančo jižní
4) Kterým živočichům pomáhá pražská ZOO v návratu do přírody? Kůň převalského, ibis 
skalní, orlosup bradatý, zubr evropský, majny, sojkovci,…
5) Čím je zvláštní vejce ptáka kiwi? Je obrovské (1/4 hmotnosti kiwiho)
6) Jaká znáš ohrožená zvířata z naší přírody? Rys, vlk, los, všichni obojživelníci, hranostaj… 
7) Spoj dvojice zvířat, která jsou příbuzná. Jaguarundi-karakal, dikdik-bongo, křepelka-páv, 
vodnář-bojga, blatnice-pralesnička
8) Jaké zvíře chováš doma? Gigantický tchoř s fi alovýma hvězdičkama 
9) Jaké odvětví zoologie tě nejvíc zajímá? Výzkum mimozemského slizu 
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Nebo v Břeclavi s výletem do Vídně, či k Lednickým rybníkům

Ne že by se nám v českých ZOO 
nelíbilo, ale když ve Vídni mají 
koalu a pandu velkou…. Navíc je 
vídeňská ZOO zajímavá tím, že je 
na ní jasně patrná původní podoba. 
Staré klece jsou samozřejmě upravené 
tak, aby nebyli obyvatelé stresovaní 
a omezovaní malým prostorem. Místo 
gorily napěchované v malé kleci, se 
v ní prohání skupinka kotulů. Navíc 
zámek s parkem krásně doplní 

atmosféru. Ale také nesmíme zapomenout na lednický park a rybníky, odkud nás sice vyhnala 
bouřka, ale i tak jsme si mohli dosyta užít divoké husy s mláďaty, potápky roháče, sousty 
pěvců, nebo třeba ježka. Večer jsme pak usínali při vůni pečeného kukuřičného chlebíčku 
z nedaleké Raciolky .

Kočičí útulek Felix

Ne každý milovník koček si jich může z útulku vzít 
domů deset. Většina z vás si nemůže přinést ani jednu. 
Takže jak těm nebohým kočičkám pomoct? Třeba tím, 
že přineseme vlastní výrobky do dobročinné aukce. Což 
jsme také udělali (na snímku). A že někdo není zrovna 
výtvarník? Nevadí. Když je potřeba, umíme i přiložit 
ruku k dílu. Vyčistili jsme pelíšky, mazlili až do aleluja 
a Ája s Kájou mezitím odvozily horu suchého listí, větší 
než Říp. Kočky těšte se, přijdeme zas.
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Informace 

V informačním listu najdete pěkně podrobně rozepsané všechno, co se týká výše 
uvedeného, včetně čísel účtů, kam a kolik platit registrace MOP a poplatek za kroužek.

Pozor - změny

Zookroužek

Při letmém pohledu na internetové stránky ZOO zjistíte, 
že se kroužky rozrostly na několik oborů. Lehce se mění 
i organizace kroužků. Vás se týká hlavně změna ceny. Pro 
školní rok 2017/18 je to 1500,- Kč na pololetí, pro jakýkoli 
obor.

Mladí Ochránci přírody

Nejpodstatnější změna se týká přihlašování na akce. Od toho jste dostali Návratku 
s průzkumem zájmu o jednotlivé akce, sloužící zároveň jako předběžná přihláška. Budeme 
také více přihlížet na spolehlivost přihlášených, to znamená, že když se přihlásíte a dva dny 
před odjezdem svou účast zrušíte, protože se vám už jet nechce, může se vám snadno stát, 
že se na další akci ocitnete na místě náhradníka.

Další změna se týká průkazek dokladujících váš věk (viz Průkazky MOP – uáááá).

Průkazky MOP – Uááááááááááá

Tak co k tomu říct. Je vhodné, aby měl člen MOP, průkazku člena MOP. To je ta kartička 
s vaší fotkou a datem narození, na kterou vám lepíme každý rok samolepku s platností. Totiž 
nelepíme, protože většina z vás nedonesla fotku, tudíž nemohli dostat tu průkazku s fotkou. 
Nebo donesli fotku, ale nenosí průkazku, tudíž není na co lepit samolepku.

Pokud máte z nějakého neznámého důvodu odpor k tomu, nechat si vystavit MOPí 
průkazku, je nutné, abyste na akce s sebou vozili jiný průkaz, kde je vaše fotka a datum 
narození. Není to Průkaz pojištěnce (má datum, ale nemá fotku), není to Opencard/Lítačka 
(má fotku, ale nemá datum narození), pochybné kartičky do školní jídelny… Opravdu si 
budete na výpravu na Berounsko brát cestovní pas ?

Jenže prokázání vašeho věku bude žádat revizor v dopravním prostředku, průvodčí, řidič 
autobusu, když vydává jízdenku… No a když není průkazka, musí vám naúčtovat dospělé 
jízdné, přestože je vám 10, což dost prodraží celou akci. Na letošním táboře málem museli 
hospitalizovat Jeňýka, když mu z deseti dotázaných předvedl doklad o věku jen jeden.
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Co s tím? Od září 2017 bude na srazu prováděna kontrola průkazek. Kdo nebude 
mít průkazku prokazující věk, musí počítat s tím, že uhradí rozdíl ceny, který vznikne 
neprokázáním nároku na slevu. 

Schůzky

Začínající - úterý od 15.30 do 17.00

Jsou určeny pro nové členy, případně pro členy, kteří již chodili v předchozím roce, ale 
přihlásili se až po pololetí, nebo se prostě ještě necítí na postup na další úroveň .

Pokročilí – úterý od 17.00 do 18.30

Jsou určeni pro ty z vás, kteří k nám již nějaký ten pátek chodí, nebo předtím navštěvovali 
jiný podobný kroužek anebo mají vlastní pílí poněkud hlubší znalosti, než se očekávají od 
začínajících.

Samostatní – druhá středa v měsíci

Samostatní jsou již natolik samostatní, a hlavně zahrnutí povinnostmi ze školy, praxí 
a podobně, že běžné schůzky tak úplně nepřichází v úvahu. To ovšem neplatí pro pomoc 
na úterních schůzkách mladších kamarádů . Jen je zbytečné, aby na každé schůzce bylo 
deset pomocníků. Středeční schůzky slouží k tomu, abychom se dohodli na podrobnějším 
plánu na následující měsíc. Čas schůzky patrně zůstane na 17.00 až 18.30, ale to se ještě 
domluvíme, podle aktuálních rozvrhů.

Docházka

Pokud někdo nečetl Orlosupí pravidla, nebo v nich přehlédl tuto informaci, připomínáme, 
že členové jsou povinni svou nepřítomnost předem omluvit.

Stávalo se, že jsme na neomluveného člena zbytečně čekali na bráně, což výrazně poškodí 
program a zkrátí schůzku. Takže jsme čekat přestali. Jenže to se zase stávalo, že opozdilec, 
který se jen zasekl v autobuse, doběhl k bráně s desetiminutovým zpožděním, a co teď? Hnát 
celou skupinu zpět a vyzvednout ho? Nechat ho jít samotného do klubovny přes celou ZOO? 
Ani jedna varianta není ideální. Proto jsme se rozhodli, že vás budeme „lehce“ motivovat .

Na srazu čekáme pouze 5 minut a ani o vteřinku víc.
Docházka se stává nedílnou součástí celoroční soutěže a jejího bodování.
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Znalo – neznalo…

Byl, nebyl jeden kroužek. A do toho kroužku chodili kluci a holky. A co tam dělali? Tak 
to by nás také zajímalo.

O domnělé existenci sýkorky uheráčka, moleka a užovky podplamaté, jsme vás již před 
časem informovali. Ha ha ha ha ha, zasmáli jsme se a vrhli se do nového školního roku. 
A víte co? Na konci roku proběhla soutěž a na ní jsme se opět dozvěděli mnoho novinek ze 
světa zvířat. Zhluboka se nadechněte, je zase síla.

Největší obojživelník v ZOO?
Hroch (to že má v názvu obojživelný, ještě neznamená, že má žábry, krajta písmenkovou 

si také nebudete číst před spaním), krokodýl (nemáme a není obojživelník), takový ten had 
u tygrů (tak to byla asi nejhustší odpověď – taková jasná a konkrétní)

Nejbližší expozice od hlavního vchodu?
Tuleň (nevadí, že je vůbec nemáme), tučňák, orel 

(oba kapku z ruky).
Prosím prosím prosím, koukejte kolem sebe, 

poslouchejte, vnímejte. Alespoň někdy. Malinko.

Kde jsme ještě byli?

Tak třeba o Velikonocích v Hojsově Stráži. 

Strašidelná fara, kde o půlnoci 
zhasínalo světlo, vrzaly schody a ten děsivý 
úplněk nad kostelem… Brrr… Poklad ve 
skalách hlídaný zakletým šlechticem. Ale 
také parádní výlet k Černému a Čertovu 
jezeru, rozhledna (bez rozhledu, nebo 
byla zavřená), nádherné lesy všude kolem. 
Ovšem nejvýživnější byl stejně ten „krpál“ 
od nádraží .
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pod nohama a otáčí se. Proto to vypadá, jak si to náramné užívají. Opak je pravdou. Navíc 
v kolečku dochází často k úrazu končetin (zlomené nohy). Hlavně prosím nekupuj křečkovi 
kamaráda, opravdu ho tím nepotěšíš. Na hraní je perfektní plyšák, nebo sourozenec . 
Mnoho chovatelských úspěchů.  
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Celoroční soutěž a bodování

Mapa k soutěži

Mapu najdete na nástěnce v klubovně, jenže zdaleka ne všechny schůzky se v klubovně 
odehrávají. Proto aktualizovaná a přiměřeně zmenšená mapa, bude součástí každého čísla 
Atlasu, případně jeho zredukované verze . Jelikož je naším „domovem“ zoo, jedná se 
o mapu jedné úplně speciální a pro naše účely vybudované zoo . Jak budete postupně 
získávat zkušenosti (body), můžete se propracovat z obyčejného návštěvníka, přes chovatele, 
až třeba na místo samotného ředitele.

Získávání zkušeností (bodů)

Tady máte takový malý „ceníček“, včetně ukázky toho, jak o své zkušenosti můžete i přijít:
Běžná účast na schůzce +1
Předem omluvená neúčast 0
Dodatečně omluvená neúčast –1
Neomluvená neúčast –2
Zpracování a odevzdání úkolu +1 až +3
Umístění v soutěži +1 až +3
Za každý 5. (správně provedený) zápis do deníku přírodovědce +1
Účast na jednodenní víkendové akci +1
Účast na celovíkendové akci +2
Účast na vícedenní akci (podzimky, velikonoce) +3
Jakékoli „nesportovní“ chování na schůzce, nebo akci –1
Porušení pravidel při pohybu v zázemí zoo –3

Proč je za nevinné pošťuchování, nebo 
i drobnou neposlušnost či vyrušování 
během pohybu v zázemí tak tvrdý postih? 
Je to proto, že v zázemí jsou zvířata zvyklá 
na klid a své chovatele. Už jen to, že se tam 
objevíme, může zvířata rozhodit. Zázemí 
není postaveno „blbuvzdorně“, tudíž při 
troše nepozornosti, se můžete rukou opřít 
o pletivo, na jehož druhé straně sedí šelma 
s fakt ostrými zuby a drápy. V neposlední 
řadě svým (ne)chováním děláte ostudu 
celému kroužku, a to opravdu nechceme.
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K čemu vám může být tahle soutěž dobrá, pokud vás zrovna moc netrápí, jestli na 
mapičce postupujete, nebo ne? Může se stát, že na některá místa budeme moci vzít třeba jen 
část z vás. No a hádejte, podle čeho budeme vybírat.

Předběžný plán akcí na rok 2017/18

16. 9. 2017 – dny Evropského kulturního dědictví – zaměření na vztah člověka ke zvířatům, 
napříč historií. Akce proběhne v Dolních Chabrech v  Praze 8, v barokním areálu Knorova 
statku a v kostelu Sv. Jana Křtitele stětí.

23. 9. 2017 – přírodovědná soutěž Zelená stezka – soutěž probíhá v krásném prostředí 
Šárky.

25. – 29. 10. 2017 – podzimní prázdniny v Mladkově – záhadné zmizení lady Beatrice
Podzimní prázdniny v přírodě pod Kralickým sněžníkem. Jako základna nám poslouží 
chalupa v Mladkově.

11. 11. 2017 – výprava do ZOO – samozřejmě ne do té naší . Cíl upřesníme v průběhu 
října, protože v tomto období přichází v úvahu spíše chovatelské zařízení typu terárium, 
nebo akvárium. Většina teplomilných venkovních expozic se během podzimu přesouvá do 
zázemí, nebo ubikací.

15. – 16. 12. 2017 – předvánoční přespání v ZOO. Chcete vidět ZOO v noci? A co 
teprve zimní předvánoční noc? Posezení v klubovně u promítání fotek z akcí (včetně těch, 
které se z různých důvodů nedostaly na CD ), ochutnávka cukroví, soutěže a noční 
prohlídka ZOO. Samozřejmě nezapomínáme na tradiční lití olova, nebo pouštění lodiček…     

20. 1. 2018 – výprava do ZOO – další z našeho cyklu putování po ZOO (nejen)českých

17. 2. 2 018 – výprava do ZOO – nebo jiného chovatelského zařízení z cyklu po ZOO 
(nejen) českých

Na začátku března výprava do přírody – datum bude upřesněno

28. 3. – 1. 4. 2018 – velikonoční prázdniny – jako každý rok, i letos vyrazíme na velikonoční 
prázdniny na místa, která jsou opředena pověstmi. No a pak je tu ještě ta věc s pokladem, 
který se otevírá jen na Velký pátek .
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Ahoj Péťo,
děkuji ti za zájem. To malé zvířátko byl rejsek. Jedná se o malého hmyzožravce (jako 
bělozubka, ježek, krtek,…). Ocásek měl v pořádku. Pro zajímavost, jeho příbuzná je 
bělozubka nejmenší, což je náš nejmenší savec.
P.S. Jako dárek od nás najdeš v tomto čísle malý komiks.

Ahoj Atlasi,
chtěla bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi kaloněm a netopýrem. Oba vypadají jako okřídlená 
myš. Můžu je chovat doma? Vidí v noci? Můžou mě pokousat? Zamotají se mi do vlasů? 
Děkuji za odpověď Mařenka
Zdravíme, Mařenko
Tak pěkně popořadě. To o té okřídlené myši jsme jako přeslechli. Ani jeden nemá nic 
společného s hlodavci. Oba jsou letouni.
Netopýr je hmyzožravec, kaloň se živí přezrálým ovocem a šťávou z květů. Netopýr je 
prakticky slepý, ale k vyhledávání kořisti používá echolokaci (jako velryba, nebo ponorka – 
jedná se o odraz zvuku, který mu v mozku „vykreslí obraz“ – zjednodušeně řečeno). Kaloň 
k vyhledávání potravy používá zrak a čich. Oba jsou noční živočichové.
Každý, kdo má zuby tě může pokousat. Netopýr může být navíc nakažený vzteklinou. Ovšem 
pokud se zrovna neúčastníš sčítání netopýrů a nepočínáš si velice neopatrně, je minimální 
šance, že tě nějaký kousne. Kaloň by tě také pokousal jen v případě neobratné manipulace.
Motání do vlasů je pověra, co by z toho netopýr měl. Může se stát, že ve zmatku, při 
vyplašení, se kolonie netopýrů zmateně rozletí k východu z jeskyně. Pokud jsi tím směrem 
přišla, je možné, že do tebe narazí a v panice je to zamotá do vlasů. Jako prevenci doporučuji 
nosit čepici .
Netopýr přes zimu spí. Je noční tvor a živí se létajícím hmyzem. Z toho plyne, že pokud 
nebydlíš v jeskyni, je velice obtížné ho chovat doma. Může se stát, že se netopýři sami usadí 
u někoho v bytě, ale to je jen výjimka a obvykle se jedná o déle opuštěný byt. Kaloně je 
možné chovat doma, ale není to křeček. Potřebuje prostor. Jako plodožravý tvor veškerou 
potravu přemění ve svém trávicím ústrojí na „přesnídávku“. Pokud nemáš vykachlíčkovaný 
pokoj a kanálkem v podlaze, nedoporučuji chovat v pokoji.
Jestli máš ráda kaloně, zajdi si do nokturna v Indonéské džungli.

Drahý Atlásku,
můj křeček si se mnou nechce hrát. Mám mu koupit nové kolečko? Děkuji Leontýnka
Milá Leontýnko,
křeček je samotář a na hraní ho moc neužije. Většinu času prospí a k večeru se dojde podívat 
do mističky, co tam má od tebe dobrého. Vše si odstěhuje v torbách do domečku a vyleze 
až druhý den k večeru. Kolečko mu nekupuj! Drobní hlodavci do kolečka lezou proto, 
aby po něm vylezli nahoru (pokud možno pryč z klece, nebo terária). Jenže ono jim ujíždí 
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Hrdina (pro Štěpána)

V jednom městě kdesi v dál,
vládl velmi mocný král.
Poddané on tuze trápil,
nedivte se, rád se napil.

A tak bylo lidem třeba
hrdiny, jak soli chleba.
Všichni před králem se třesou,
daně v kapsách, měšcích nesou.

Máš-li, dej sem a hned plav,
nemáš-li, vem si tě kat!
V tomto čase slz a hrůzy,
povstal rytíř ve své tvrzi.

K boku připjal meč a štít,
na kůň skočil a byl pryč.
Před hradem kůň zahřál, frknul,
rytíř před hradem pokleknul.

Vyzval krále beze strachu,
k souboji na poli prachu.
Z okna se král vysmál všem.
„Jsi rytíři k smíchu jen!“

„Čestný souboj, ty a já? NE!“
„Kliď se odtud mladý blázne…“

Rytíř vstal a hlavu zdvih.
V očích temný stín se mih.
Stejně tiše, jak se zjevil,
zmizel, jako by tu nebyl.

Ráno král div do mdlob pad.
„Kdo obklíčil ten můj hrad?“
Armáda a v čele stojí
rytíř Štěpán v plné zbroji.

Než na krajinu soumrak pad
Štěpán dobyl celý hrad.
Král se ve vězení vzteká
křičí, pláče, hrozí, heká…

Na Štěpána je však krátký,
nepřipustí žádné zmatky.
Sekera jen zasvištěla
koruna rázem osiřela.

Lid jásá a volá sláva,
Štěpánovi žezlo dává.
Tak aniž by o to stál,
na trůn used nový král.

Listárna

Milý Atlasi,
rád bych se tě zeptal, jak se jmenuje taková malá myška, která mi lezla každý ráno do stanu 
na táboře. Byla malá, štíhlá a měla asi ukousnutý ocásek, páč byl nějakej krátkej. Díky za 
odpověď, tvůj vjernej čtenář Péťa
P.S. Mám radši obrázky. Nemohl by být Atlas spíš komiks? 

10

Září 2017

21. 4. 2018 – výprava do přírody

19. 5. 2018 – výprava – cíl bude upřesněn

O víkendu kolem 15. 6. 2018 proběhne výprava nebo celovíkendová akce.

Letní tábor 2018 – Bukanýři v Kolinci a na Ovčáku
Termín tábora bude s největší pravděpodobností 28. 7. – 11. 8. 2018 (případně přichází 

do úvahy ještě termín 30. 6. – 14. 7. 2018). Přesné datum se dozvíte do Vánoc. Téma tábora 
jsou piráti, bukanýři, ztracené poklady,… no a tábor leží na Šumavě uprostřed přírody, takže 
naše plachetnice určitě také zakotví v nějakém tom lesním přístavu .

Čím je akce vzdálenější, tím méně podrobností k ní v plánu najdete, což je jasné, 
protože naše rosnička neumí předpovídat počasí na půl roku dopředu a bylo by smutné, 
vyhlásit výpravu za ještěrkami na začátek března a on by ležel metr sněhu ještě v květnu . 
Podrobnosti se budete dozvídat v dostatečném předstihu, nebojte . 

Podrobnosti k akcím nejbližším

16. 9. 2017 – dny Evropského kulturního dědictví

Letos se akce zaměří na vztah člověka ke zvířatům, napříč historií. Na této akci jsme jako 
pomocníci organizátorů, to ale neznamená, že bychom si nemohli užít připravený program. 
Pokud máte rádi historii a chcete se podívat na místo, kam se až tak snadno nedostanete, můžete 
se přijít jen podívat. Pokud rádi pomáháte, můžete přiložit ruku k dílu a pomoci nám s programem 
pro mladší návštěvníky (soutěže na téma člověk a zvířata). Akce proběhne v Dolních Chabrech 
v Praze 8, v barokním areálu Knorova statku a v kostelu Sv. Jana Křtitele stětí.
S sebou: pokud nemáte Lítačku, nebo Opencard, tak 2 přestupní jízdenky na cca 30 minut 
(pojedeme z Holešovic do Chaber), svačinu podle toho, jak dlouho se budete chtít zdržet.
Sraz: 16. 9. 2017 v 7. 45 v Holešovicích na zastávce autobusu 112 směr ZOO
Cena: 50 Kč
Přihlašování: do 14. 9. 2017

23. 9. 2017 – přírodovědná soutěž Zelená stezka

Této soutěže jsme se zúčastnili již dvakrát, a při naší vrozené skromnosti se musíme 
pochlubit, že jsme se pokaždé umístili v jedné z kategorií na prvním místě. Jestli rádi 
soutěžíte v týmu (to znamená, že se můžete poradit, a nikde nebloudíte osamoceni lesem), 
neváhejte a rozšiřte náš tým. Soutěž probíhá v krásném prostředí Šárky.
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S sebou: svačinu a pití na celý den, tužku a blok, pláštěnku, jízdenky na tramvaj z Dejvic 
k Šárce a zpět
Sraz: v 7. 00 na zastávce tramvaje směr Šárka – upřesníme přihlášeným. Návrat opět na 
stejnou zastávku tramvaje, kolem 18. 00 – opět upřesníme (záleží na počtu soutěžících 
účastníků)
Cena: 50 Kč
Přihlašování: do 19. 9. 2017

25. – 29. 10. 2017 – podzimní prázdniny – záhadné zmizení lady Beatrice

Sherlocka Holmese jistě znáte. Ale znáte i jeden jeho nevyřešený případ? Záhadné 
zmizení věhlasného profesora zoologie a jeho ženy, neméně známé botaničky, otřáslo 
veřejností. Ale když během pátrání zmizela i jejich dcera Beatrice… To už bylo moc i na 
slavného detektiva. Navíc nezmizeli v rodné Anglii, ale v jakési středoevropské zemi, 
v Čechách. Tak co, pomůžete nám odhalit pravdu? Navíc kde jinde hledat, než v nádherné 
přírodě pod Kralickým sněžníkem. Jako základna nám poslouží chalupa v Mladkově, kterou 
někteří z vás už dobře znají .

Pro přírodomily: zaměříme se na stromy, hvězdnou oblohu (dovolí-li mraky) a stopy 
(otlačkové, neotlačkové, pobytové…), v plánu je také nějaký ten pěší výlet dle počasí.
S sebou: spacák, oblečení do přírody, dobrou pevnou obuv, pláštěnku, blok a tužku, 
dostatečně velkou láhev na pití na výlet, jídlo a pití na den odjezdu, průkazku MOP (nebo 
jinou prokazující věk a s fotografi í)
Cena: s průkazkou 950 Kč
Přihlašování: do 17. 10. 2017 (ale kapacita je omezená, tudíž se může stát, že bude plno již 
podstatně dřív) 

Ohlédnutí – letní tábor – zlatokopové aneb Limonádový Joe 
v Kolinci

Bylo nebylo, do Kolince u Klatov se sjeli zlatokopové a dobrodruzi z Prahy a okolí. A co 
tam dělali? Založili zlatokopeckou osadu a snažili se zbohatnout. Občas jim cestu zkřížili 
desperáti, nebo poklidný večer v saloonu narušil vpád bandity, ale to nevadilo. O zábavu se 
postaral Mexičan Chozé a jeho domácí Tequilla, nebo arizonská pěnice Tornádo Lou. Na 
řešení problémů byl šerif, no a když neřešil dost rychle, byl po ruce hrobník .

Dolary měnily rychle majitele, zlato se třpytilo, a když se schylovalo k bezpráví, objevil 
se Limonádový Joe na svém bělouši. Dokonce byl tak hodný, že nám svého oře zapůjčil 
na výlet na Velhartice . Zatímco koník sekal trávu v okolí osady, a nenechal se rušit ani 
přestřelkou, v keřích se plížili indiáni. Ta banda s nenechavýma rukama vyloupila v podvečer 
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tábor. Dokonce šlohnuli i vlajky. A víte co? Osadníci jim to pěkně nandali. Místo aby zoufale 
pátrali a škemrali u indiánského totemu, prostě je nehledali. A to ani v případě, že jim je 
rudokožci narafi čili prakticky pod nos. Za to je stihl trest v podobě lovu večeře ve stylu 
„ulov si sám“ (chlazené kuře jištěné nafouknutými balónky a umístěné proklatě vysoko, 
a jeho sestřelení lukem vlastní výroby). A upravené na vlastnoručně podpáleném ohýnku .

Aby to nevypadalo, že jsou zlatokopové jen hrubí neotesanci, byl v místním saloonu 
i bohatý kulturní program. Hrdinské ódy, kankánová rozcvička, výroba vlastního koně… 
společné vytí u táboráku, při kterém i kojoti zalezli studem do svých nor. Zkouška odvahy 
na noční cestě ke svému hrobu prověřila statečnost všech osadníků.

Už mne táhnou ze dveří ven
a už padám do bláta,
odřený a potlučen jsem
tatam je má nálada.

Když tu náhle do baru vchod
zastínil stín anděla.
Její pohled jak šípu hrot
pronikl mi do těla.

Spatřila mě a už kráčí
směrem mým se ubírá,
na tváři se úsměv zračí,
prstem zlehka zakývá.

Propluje jak luna nebem,
její stín mne pohladí,
jenom ONA je mým chlebem,
svým dechem mne uzdraví.

Už se zvedám, šťasten kráčím,
ubírám se k domovu.
Každý týden takto plachtím,
pomoci si nemohu…

Ukázka táborové poezie:
Óda na Arizonskou Pěnici

Moje srdce štěstím plesá
dnes ji znovu uvidím!
Červ v tequille ke dnu klesá
v báru rázem zhoustl dým.

Trigger Whiskey saloon ztichne
když ONA kráčí ze schodů,
i největší tvrďák zjihne,
šerif hvízdne od vchodu.

Ladným krokem hbité laně
s vlasy barvy havraní,
pštrosí peří zdobí skráně,
těžký parfém zavoní.

Vyskočím a už k ní běžím,
hlavu po mně otočí,
najednou na zemi ležím
s roztrženým obočím.

Nade mnou se Grimpo tyčí 
cení zuby, chechtá se,
celý saloon smíchem řičí
má čest visí na vlase.
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