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Ahoj všichni

Zdravíme všechny členy oddílu, kamarády a příznivce Orlosupů. V novém čísle našeho 
časopisu Atlas na vás čeká podrobná zpráva o letním táboře, co se chystá na příští školní 
rok, no a nějaké to soutěžení pro chytré hlavičky . Také se seznámíte s Čupacourkem. Že 
nevíte, kdo to je? Tak to neváhejte a ponořte se do čtení…

Organizační

Od letošního roku se naše řady rozrůstají o družinku 
z Dolan nad Vltavou.

Jak se bude družinka jmenovat, je zatím „tajné“, jelikož 
ji pojmenují sami členové. V případě Vašíka by to byli 
jistě Kocouři, Kočičáci, nebo něco podobně kočičího, ale 
jelikož tam nebude chodit sám, musí s tím souhlasit i ostatní 
členové. Takže se nechte překvapit 

Registrace – jako v předchozích letech, je registrační 
poplatek na rok 300,-Kč. Ukrývá se v něm i pojištění na 
akce a právo využívat dotovanou cenu při akcích pořádaných 
oddílem (vždy uvedená v informacích o akci).

Registrační poplatek je možné uhradit převodem na 
oddílový účet (2000589985/2010 – do zprávy pro příjemce 
uveďte jméno člena), nebo hotově na oddílové schůzce.

Schůzky

Orlosupi v Praze (Svídnická) – v úterý 14.9.2021 od 17.00 do 18.30
Orlosupi v Dolanech nad Vltavou (základní škola) – ve středu 15.9.2021 od 15.30 do 17.00
Letos začínáme první informační schůzkou (vítáni jsou i rodiče), kde si povíme, co se bude 
během roku dít, co chystáme a hlavně bude dost prostoru na zodpovězění všech dotazů
Schůzky se pak naplno rozjedou od posledního týdne v září:
Dolany nad Vltavou od 29.9.2021, 
Praha od 6.10.2021.
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Orlosupí průkazky

Omlouváme se, že s tím neustále „otavujeme“. 
Ale pokud byste chtěli vystavit průkazku člena MOP 
Orlosupi, stačí donést fotku velikosti „na občanku“. 
K čemu je TO dobré? Tak například průkazka 
slouží k prokázání věku při vstupech na památky, 
do jeskyní, v dopravních prostředcích,… prostě 
tam, kde se chtějí přesvědčit, jestli nejste dospělák 
maskovaný na prvňáka . Je mnohem jednodušší, 
vozit na výpravy MOPí průkazku, než riskovat ztrátu 
nějakého jiného (hůře nahraditelného) dokladu. Na 
obnovu ztracené průkazky totiž stačí donést novou 
fotku a 10,-Kč „ztrátovného“ .

Deník přírodovědce

Ti, kteří s námi již nějaký ten čas strávili tuší, o čem je řeč. Vás ostatní s ním rádi 
seznámíme .

V době mezi schůzkami, si všímáme dění kolem sebe. Tedy hlavně toho, co se děje 
v přírodě. Na následující schůzce si pozorování společně zapíšeme. Tvoříme tak společně 
kalendář, který místo jmen a svátků, nese události v přírodě. A k čemu je to dobré? No, ona 
příroda se ráda opakuje. Navíc některé události jsou závislé na jiných. Takže například, 
pokud budete chtít vidět kvetoucí křivatec český pravý, což je velice vzácná droboučká 
cibulovina, zjistíte podle našeho kalendáře, že kvete poslední týden v únoru až druhý týden 
v březnu, bez ohledu na teplotu. Případně když budete chtít pozorovat sýkořici vousatou, 
v deníku je hlášená vždy koncem září u jednoho keře kousek za Ústím nad Labem . Navíc 
si potvrdíte, že bez ohledu na to, co píší v novinách, začne jaro s příletem tažných ptáků a léto 
končí s jejich odletem. Oni totiž mají lepší informace o dlouhodobé předpovědi, než my.

Všechna zjištění pak najdete na konci měsíce shrnutá na internetových stránkách oddílu 
www.orlosupi.cz v záložce „Deník“ a časopise Atlas.
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Deník přírodovědce – Srpen 2021

1.-14.8.

V průběhu tábora pozorováno na tábořišti u Kolince:
tábořiště užovka obojková, slepýš křehký, ještěrka (patrně 

zední), skokan hnědý, ropucha obecná, ropuch zele-
ná, rejsek obecký, hraboš polní, norník rudý, myšice 
lesní, veverka obecná, netopýr (blíže neurčen), srnec 
obecný, liška obecná, prase divoké, strakapoud (pro-
střední, velký), žluna zelená, …běžné druhy neuvá-
díme – nevešly by se

12.8. v noci cca 3 hodiny po půlnoci – (patrně sova) 
velice hlasitě na sebe reagovala asi 4 zvířata (děsivé 
skřeky)

u rybníka znakoplavky, bruslařky, vodoměrky, potápník, 
splešťule blátivá, okružák ploský, plovatka bahenní, 
pijavice(největší cca 15cm), chrostíci (v přítoku ryb-
níka), kachna divoká, potápka roháč, volavka pope-
lavá (brzy ráno), káně (blíže neurčena), patrně moták 
(nepovedlo se určit), 

okolí Sušice čáp bílý, velké skupiny jiřiček a vlaštovek (příprava 
na odlet), v polích daňci – téměř žádní srnci, houba 
šiškovec 

26.8. Králický sněžník kvetoucí violka sudetská, odkvetlý suchopýr
27.8. Tymákov u Plzně sluní se ještěrky živorodé, slepýš (6 jedinců) v „su-

ché“ zídce (slunečno cca 25°C)
28.8. Šumava, Jezero Laka červenka obecná – načepýřená, sama (již by se měla 

houfovat k odletu – chladno, deštivo)
29.8. Šumava velké množství jiřiček, příprava na odlet (chladno, 

deštivo)

Vysvětlení některých úkazů:

Violka sudetská je velice vzácná rostlinka

Červenka obecná – není klasický tažný pták, většina jedinců se stěhuje jen do západní nebo 
jižní Evropy. Nicméně z horských  oblastí se obvykle stahuje.

Suchá zídka -  je naskládaná pouze z kamenů, bez použití pojiva (malty, betonu…). Plazi 
jí rádi využívají jako úkryt i k přezimování (v Tymákově se jedná o úplně novou zídku a je 
vidět plazi si jí už oblíbili ).
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Letní tábor v Kocourkově

Že je Kocourkov město potrhlé, jistě netřeba říkat. Konec konců, pár večerů ve společnosti 
starosty, pana lékárníka, mnicha na výměnném pobytu a hádavé sousedky, by nám dalo za 
pravdu. Ovšem ani to nezabránilo novým usedlíkům ve snaze, vybudovat Nový Kocourkov. 
A snažili se opravdu pilně. A to jim, prosím pěkně, pod nohy padaly takové překážky, jako 
lupič kradoucí zeleninu přímo z pole (ze kterého se vyklubal Zlý Květáček), nebo starý 
Martin, který Kocourkovské odnaučoval strachu. Nakonec se nám, i přes počáteční nedůvěru 
starousedlíků, podařilo.

Čupacourek

Kdo byl na letním táboře ví, že čupacourek je zvíře veskrze záhadné Celé dva týdny 
jsme se snažili o něm zjistit co nejvíce. A výsledek? Škoda mluvit. Řekněme si to upřímně, 
prostě jsme selhali.

Není ovšem všem dnům konec. Čupacourek nás bude provázet dál. To by v tom byl čert, 
abychom o něm nezjistili víc .

Malá rekapitulace, co o něm vlastně víme:

Oči jako kočka,

Tlama jako kapr,

Pánevní končetiny jako lenochod, ...

...Vážení přátelé, to vskutku není mnoho…

Táborové hlášky

„Nahoru je to z kopce.“ Martin

„Můj plecháček není uzpůsobený na čaj.“ Danielka

„Udělejte aby nefoukalo na vítr!“ Vašek

„Já bych šla přímo tou cestou, která není přímá.“ Fáfi nka

„To, že jsi tady, neznamená, že jsi tady.“ Dan

„Spadl mi rohlík do rohlíků!“ Kryštof

„Svůj díl knedlíků, které jsem nesnědl, jsem snědl.“ Dan

„Prosím, rozdělejte oheň.“ „Jako v ohništi budeme dělat oheň?“ Kryštof

„Musíme počkat, až se rozohní oheň.“ Dominika
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Deník přírodovědce – září 2020

11.9. Donovaly (Slovensko) jeleni jsou v plné říji, večer se „překřikují“ přes 
údolí, kvetou hořce

12.9. Dolany nad Vltavou v podvečer stále ještě létají jiřičky a vůbec se ne-
připravují na odlet

15.9. Libčice nad Vltavou nalezena mrtvá užovka obojková na cestě u jezu 
(cca 40cm dlouhá)

15.9. Praha Čimický háj pozorován slepýš křehký (cca 30cm), přesunut 
nad botanickou zahradu

17.9. Dolany nad Vltavou odpoledne na tůňkách pozorováni 2 ledňáčci, žlu-
na zelená, 4 volavky

18.9. Dolany nad Vltavou houfují se špačci v zahradách, zatím pouze na 
stromech, ještě neodlétají

20.9. Tymákov (u Plzně) na kraji smíšeného lesa v podmáčené louce kve-
tou ocúny

21.9. Praha Holešovice kvetou jírovce maďaly (kaštan) 2 stromy vedle 
bratrské školy

23.9. Praha Troja na jižním svahu v zoo dozrála réva, na svazích 
v botanické zahradě již sklízí

25.9. Praha Troja v 7 hodin ráno je v zoo z křoví slyšet neobvykle 
velké množství drobných pěvců

29.9. Dolany nad Vltavou u řeky na cestě pozorována užovka podplamatá 
(malá a rychlá )

Vysvětlení některých úkazů:

Kaštany (21.9.) vykvetly, protože je napadla klíněnka. Většinou jim jen zrezaví a seschne 
listí. Po opadání se strom na jaře „normálně“ probudí. Někdy se ale stane, že ho klíněnka 
zasáhne natolik, že si strom „myslí“ že je jaro a vykvete. Tím vytáhne všechnu mízu (a sílu) 
do koruny, místo aby se stáhnul po opadání listů do kořenů pod zem. Takový strom během 
zimy uhyne.

Zpěv velkého množství ptáků (25.9.) má na svědomí ornitologův přehrávač, ze kterého 
pouštěl hlasy ptáků, aby je přilákal. Probíhal odchyt do sítí a kroužkování (samozřejmě 
i vypouštění zpět) .

Malé vysvětlení.

Na předchozí stránce je deník přírodovědce z letošních prázdnin. Dole, můžete vidět 
deník z loňského září. Letošní je v plném běhu, tak se schválně podívejme, co se dělo loni. 
Nebudou zápisy podobné?
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Akce budoucí

Terénní přírodovědná soutěž Šárka 2.10.2021

Jedná se o soutěž v terénu, takže žádné vysedávání 
u papíru, jako ve škole při písemce, ani týrání soutěžícího 
zkoušením jako u tabule. V Šárce soutěží týmy, a to 
týmově . Členové si mohou navzájem radit, podporovat 
se a hlavně – soutěž je o přírodě v přírodě. Takže polovina 
otázek a úkolů se týká přírodnin, kterých se můžete dotknout 
a pořádně si je prohlédnout.

V uplynulých letech jsme se zúčastnili jako soutěžící 
i jako pomoc organizátorům. Tak co říkáte, postavíme 
letos soutěžní tým?:-).
Přihlašování do 22.9.2021.

Vnitřní kvalifikace pro mladší vedoucí a instruktory Tymákov 21
15.10. až 17.10.2021 

A je to tu vážení přátelé! Dokážete si poradit v každé situaci? A co uděláte, když si 
nedokážete poradit? A co když zabloudíte? Šmarjá, on mu z oka trčí klacek!!

Akce Tymákov 21 vás připraví na každou situaci. I na tu, která (doufejme) nejspíš nikdy 
nenastane . 
Cena 400,-Kč, přihlašování do 10.10.2021.

Podzimní prázdniny v Brně 26.10. až 31.10.2021

Po stopách alchymisty Fiškuse z Popela

Pokud s námi chcete vyrazit poznávat jiné kraje 
a zároveň se po prázdninách vidět s kamarády z tábora 
(nebo úplně novými kamarády), neváhejte a přihlaste se .

Že jste s námi ještě nikde nebyli? To přeci nevadí. Právě 
podzimky slouží k tomu, abychom se navzájem poznali 
jinak, než stihneme za hodinu a půl na schůzce. Navíc 
prozkoumáme záhadné zmizení alchymisty Fiškuse… 
Bydlet budeme klubovně brněnských skautů, přímo pod 
Špilberkem. Spíme ve vlastním spacáku a vaříme si sami.
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Za pět dnů se toho dá stihnout hodně. Určitě navštívíme zoologickou zahradu, vyrazíme 
na výlet do přírody, pokud dovolí kovidová pravidla tak i někam na rozhlednu nebo hrad.
Cena 750 Kč.
Přihlašování do 20.10.2021 (nebo do naplnění kapacity cca 15 lidí).

Mikulášská výprava 

(datum upřesníme, ale určitě sobota – kolem 
Mikuláše )

Tak nevyrazíme úplně na Mikuláše, to by nešlo, ale 
tradiční zimní výprava probíhá vždy kolem tohoto 
data  Připravíme něco na zub pro zvířata v lese, 
zasoutěžíme si v zimní soutěži a hlavně se protáhneme 
na čerstvém vzduchu .

Co si vlastně zabalit na výpravu?

Je jedno, jestli jedeme na jednodenní výpravu, nebo na celý víkend. Vždy platí tato pravidla:
• vše je zabalené do batohu na obě ramena
• pokud jedu s kamarádem, nebo sourozencem, má každý svůj batoh
• dostatek pití (láhev minimálně 1,5 litru, klidně víc, unesu-li)
• nic nenesu v ruce, abych to někde nezapomněl... a hlavně je to nepohodlné
• potraviny takové, které cestou „nezničím“ (ne banán, jogurt, sklenice...)
• v batohu mám pláštěnku nebo pončo (ne nepromokavou bundu)
• boty mám rozchozené a odpovídající terénu
• mám s sebou náhradní ponožky a pokrývku hlavy
• může se hodit čelovka
• náplasti na puchýře (nebo KPZ pokud jste skalní zálesák ).
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