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Soutěž 

Tentokrát má soutěž dvě části. Je možné vypracovat pouze jednu. Hodnotit se budou zvlášť. 
Své veledílo můžete odevzdávat na běžných schůzkách kterémukoli vedoucímu (už si 
předáme), nebo poslat e-mailem, nebo pro dolaňáky je ještě možnost, vhodit vypracovaný 
úkol Radce do schránky.

1. část úkolu

Potravní řetězec – na schůzkách jsme si ho už udělat zkoušeli. Teď je ale na vás, abyste 
se pokusili sestavit co nejdelší. (nesmí to být ale sýkorka – sežere jí hrobařík – toho zobne 
straka – jí sežere hrobařík,...) Nepíšeme koloběh života v přírodě, ale pouze jeden cyklus. 
Prosíme tedy od základního producenta až k prvnímu reducentovi. (Šmarjááá co tojééé?? 
Tak to je přesně TO, co jste minulou schůzku dostali na listu a o čem jsme si povídali)
Potravní řetězec musí být z tvorů, kteří se mohou potkat (ne že lední medvěd sezobne 
antilopu, která k němu doplula na ledové kře)

2. část úkolu

Napište, kdo je podle vás v naší přírodě nejlépe připravený na zimu a proč si to myslíte. 
Hodnotit se bude i to, jak si svou volbu zdůvodníte. 

Prameny:
Neoznačené články:Neoznačené články: Radka Horčíková (Fáfi nka), vedení.
Neoznačené fotografie:Neoznačené fotografie: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk), kresby Radka Horčíková (Fáfi nka).
Dohromady poskládali:Dohromady poskládali: Ing. Jan Vašíček (Jeňýk) a Radka Horčíková (Fáfi nka).
Uzávěrka tohoto čísla: Uzávěrka tohoto čísla: 16. 02. 2022.
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Ahoj přírodovědci

V tomto čísle Atlasu se dozvíte, kdo vyhrál soutěž z minulého čísla, jak jsme se měli 
na podzimních prázdninách, nebo třeba jak jsme na tom s bodováním. Zjistíte, jestli ještě 
někam pojedeme na výlet, jaké bude téma letošního letního tábora, co nás čeká na nejbližších 
schůzkách a ... a vůbec. Přečtěte si to sami.

Vyhlášení soutěže z minulého čísla

Na obrázku byly stíny rysa (a), jaguára (b), levharta obláčkového (nebo bychom uznali 
ocelota)(c), geparda (d) a levharta (e)
Skvrny k nim patřily v pořadí: g, i, j, h, f.
Na prvním místě se umístil Vašek Vašíček (přiřadil správně skvrny a pojmenoval správně 
většinu stínů)
Na druhém místě se umístil Toník Vašíček (přiřadil správně skvrny a trefi l několik stínů )
Kdo nesoutěží, nevyhraje.

Organizační

Orlosupí průkazky

Stále máte možnost nechat si vystavit orlosupí průkazku (viz podrobnosti v minulém čísle)
Kdo ho nemůže najít, nečetl, nebo „to nenašel“, máme malé shrnutí.
Průkazka člena obsahuje údaj o věku a fotografi i. Dá se tedy při výpravách (i rodinných 
a školních) použít, jako doklad věku dítěte při nákupu vstupenek, jako doklad pro dětské 
jízdné apod. Její výhoda je, že jediné co k ní potřebujete je fotografi e. A pokud ji ztratíte, 
tak 10,-Kč na novou. Je to méně drastické, než přijít o jakýkoli jiný doklad… Na druhou 
stranu, dnes téměř všude musíte prokazovat věk, kvůli nejrůznějším slevám. Kdo nemá 
doklad o věku (nejen orlosupí průkazku), může se stát, že bude muset doplatit rozdíl, mezi 
dětským a dospělým vstupným, nebo jízdným. Už se nám to stalo, když řidič linkového 
autobusu požadoval průkazku po viditelně malém dítku (9 let) a když se jí nedočkal, napálil 
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Příroda, poznání, kamarádi, turistika, …

Letos jsme pro vás připravili také autorský kalendář našich členů. Tedy těch, kteří vyslyšeli 
naší výzvu a zaslali nám své výtvory. Výtisky jsme rozdali na schůzkách. Pakliže by někdo 
chtěl další kus, lze ho stáhnout v pdf z našich oddílových stránek www.orlosupi.cz.
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Zvířata s „fridexem“

Většina zimních spáčů udržuje svou tělesnou teplotu mírně nad nulou, její pokles by je totiž 
zahubil – mráz by roztrhal jejich buňky. Přesto existuje několik zvířat, jejichž teplota může 
klesnout až na –3 °C a oni to přežijí. Jejich buněčná tekutina totiž obsahuje látky podobné 
nemrznoucím směsím používaným např. do chladičů automobilů.
Tuto odolnost vědci poprvé objevili u severoamerických syslů, dnes už se ví, že podobné 
podchlazení snesou i některé druhy křečků a svišťů. Přesto i tito otužilci čas od času svou 
tělesnou teplotu chvěním svalů zvýší – vědci se domnívají, že tak zabraňují poškození mozku.

Text zimní spáči za použití textu z Abicko.cz

Máme svůj erb 

Oddílovou vlaju a znak jistě jistě všichni znáte. Naše 
erbovní zvíře je orlosup bradatý.
Pro připomenutí ho máte ještě zde ►
Ovšem od letošního školního roku, se oddíl rozrostl 
o jednu družinku. Takže najednou byli Orlosupi 
vlastně dvoje. Jak ale družiny odlišit? Kdybychom 
se jmenovali Hlodavci, mohli bychom pojmenovat 
družinky Plšíci a Syslové... Ale Orlosup? To byl 
tedy oříšek. Nakonec jsme to vzali za opačný konec. 
Orlosupi jsou prostě Orlosupi, ale každá dtružinka má 
svůj vlastní erb. Během roku tak přibudou k velké 
oddílové vlajce ještě dvě menší – družinové.

◄ Pražští Orlosupi
Dolanští Orlosupi ►
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nám na všechny neoprůkazkované plné jízdné. S tím při rozpočtu akcí (a stanovení ceny) 
samozřejmě nepočítáme, a bylo by navíc značně nefér, chtít po členech s průkazem, aby se 
podělili o náklady za roztržité a zapomnětlivé.
Opravdu stačí jen přinést průkazkové foto. Lze akceptovat i vystřiženou fotku na správný 
formát, kde je vidět obličej a dítko nemá na hlavě kulicha, nebo potápěčské brýle.

Bodování jednotlivých členů

Co? My máme nějaké bodování? A co jako bodujeme? A co s těma bodama budeme dělat?
Stejně jako opravdový orlosup umí vystoupat do výšky kilometru, tak i my se pokoušíme 
vystoupat (v našich pomyslných horách) co nejvýše. Každý bod symbolizuje výškový 
metr.

Za co můžu své „metry“ získat (a ztratit)?
Za účast na schůzce – 1
Za účast na jednodenní akci – 2
Za účast na celovíkendové akci – 3
Soutěž – 1 až 3
Něco navíc – 1 až 3
Pokud na schůzku bez omluvy nedorazíte – (-1)
Tak se může stát, že poctivě chodící člen, který se snaží a občas v soutěži ukořistí alespoň 
jeden bodíček, přestože ještě neumí pořádně (a už vůbec ne rychle) psát, může snadno 
převálcovat chytráka, který sbírá první místa – pokud ovšem vůbec dorazí na schůzku.

Lenka Procházková 3 body
Nelča Foitová 13 bodů
Isi Plešingerová 10 bodů
Tonda Lančarič 8 bodů
Marek Srovnal 9 bodů (a host Eda 4 body)
Saša Bláha 2 body
Vašek Vašíček 22 bodů
Tonda Vašíček 24 bodů
Terezka Kučerová 17 bodů

Lenka Švédová 20 bodů
Majda Semerádová 1 bod
Maty Fibich 9 bodů
Míša Vendera 10 bodů
Vašík Schaff er 11 bodů
Honzík Bahenský 7 bodů
Lucka Králová 2 body
Anička Hlochová 6 bodů

Jak to že někteří mají tolik? Třeba proto, že s námi byli na soutěži v Šárce, nebo vyrazili 
na podzimky. No a v neposlední řadě jsou i bodíky za soutěž z minulého čísla. Nebo 
neomlouváte svou nepřítomnost, čímž můžete celkem pěkně nabourat připravený program. 
Tudíž obdržíte záporný bod.
Jak to, že jsem se v tabulce nenašel? Tak to jsi asi neodevzdal(a) přihlášku.
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Deník přírodovědce
 
 

–  2021 
 
2.10. Dolany nad Vltavou  

 
6.10. Dolany nad Vltavou  

 
7.10.   

 
8.10. Dolany nad Vltavou n

 
 

 
11.10.   

 
12.10. Dolany nad Vltavou mla  – patr

  
 

16.10.  obora  - – 
 

 
17.10.   poli –  

 
27.10.   

 
28.10. - klubovna 

v 
 

 
29.10.  obora – 

 
 

31.10.  – 
odbarvovat 
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někdy na konci července a v srpnu a probouzejí se v dubnu až květnu. Stráví tedy spánkem 
více než půl roku.
A i když se během léta důkladně vykrmí, nenechávají nic náhodě a nanosí si ve svých 
lícních torbách do doupěte zásobu potravy. Tu využijí v případě, že je nečekaně probudí 
např. obleva, nebo naopak tužší mrazy, před kterými se musí ukrýt v hlubších částech nory.

Zpomalený život sysla

Přečkat tak dlouhou dobu spánku umožňuje syslům maximální úspora energie. Spící sysel 
sníží svou tělesnou teplotu na 0,5–2 °C, jeho srdce zpomalí na dva až tři údery za minutu 
a poklesne i jeho krevní tlak. Stejně se zpomalí i jeho dýchání. A trávicí a vylučovací systém 
přestane pracovat téměř úplně.
Sysel stočený do klubíčka tak vypadá jako mrtvý, je ztuhlý, nehýbe se, zdánlivě ani nedýchá... 
Ve stejném stavu přečkávají zimu i ježci, plchové nebo křečci. Ale zatímco plchové a ježci 
si na zimu žádné zásoby potravy nedělají, křečci jsou proslulí zásobáři – dokážou si během 
léta nanosit do nory až 15 kg obilí.

Na hranici přežití

V pravém zimním spánku přečkávají zimu i naši netopýři. Pro ně je to ale dost riskantní 
podnik. Hmyz si do zásoby nahromadit nemohou a jsou tak drobní, že i jejich tukové rezervy 
jsou minimální. Do zimního spánku proto upadají poměrně pozdě, až když se blíží první 
mrazy. Stejně jako ostatní spáči šetří energii snížením tělesné teploty a zpomalením všech 
životních pochodů.
Když ale okolní teplota příliš klesne, netopýr se probudí a přelétne na vhodnější místo. 
Sysel či křeček se při podobné příležitosti nažere, ale netopýr nemá čeho, a tak nemůže 
spotřebovanou energii doplnit. Pokud se během zimy z nějakého důvodu budí častěji, je 
na jaře tak vysílený, že už se neprobudí vůbec. Stejné nebezpečí hrozí i mladým málo 
vykrmeným ježkům.

Rejsci spí i bdí

Mnoho zvířat přečkává nepříznivé období ve stavu, který se zimnímu spánku podobá - 
krátkodobě upadají do jakéhosi stavu strnulosti, v němž snižují teplotu a životní pochody. 
Tento stav se odborně jmenuje torpor (případně letargie) a je vlastně mezistupněm mezi 
bděním a pravým zimním spánkem.
Typický je pro hmyzožravé rejsky, ale stejným způsobem přečkávají nepříznivé období 
veverky, část zimy ve svém vodním hradu prospí i bobři či ondatry. Ti se však na rozdíl 
od rejsků při probuzení spoléhají na zásoby potravy, kterou si nashromáždili během léta 
a podzimu.
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moučných červů, syrové ovesné vločky, kousek jablka, … nemusí mít všechno každý den, ale 
vždy ¾ musí tvořit živočišná bílkovina. Nikdy nedávat mléko! Způsobuje drastický průjem.
Nepanikařit, když ježek pár dní nebude jíst. Vždyť by měl spát. Naše péče by měla končit 
v průběhu března, kdy se ježci budí. Ježky vracíme na místo nálezu. Vypouští se v podvečer.
Případné ošetření– ježci mívají často blechy. Obzvláště slabší jedinci zvládají parazity 
hůře. Je dobré ježka odblešit. Pokud má ježek nějaké poranění, nebo vypadá málo aktivní, 
neduživý, má špinavý zadeček od průjmu, předejte ho raději záchranné stanici. Může být 
přiotrávený, začervený, nebo mít infekci, která vyžaduje veterinární péči. Neodčervovat 
tabletkou nebo pastou pro psy a kočky! I když je to velice těžké a roztomilý ježek si 
o kontakt přímo říká, nesnažte se ho ochočit. Zkomplikovali byste mu tím návrat do přírody 
a navíc ho vystavili riziku, že se napříště pokusí kamarádit s někým, kdo o to nestojí. Případně 
by ho v zástavbě přejelo auto.

Zimní spáči

V naší přírodě je pravých zimních spáčů celkem málo. Většina se jich totiž ze spánku během 
zimy budí, aby dočerpala energii a najedla se.
Jasnými zimními spáči, kteří poctivě hibernují, jsou v naší přírodě plazi a obojživelníci.
Je to tím, že nemají stálou tělesnou teplotu. S poklesem venkovní teploty klesne i ta jejich. 
Tělesné funkce se zpomalí natolik, že tělo upadne do strnulosti, ve které vydrží až do jara.
Udržet si v zimě tělesnou teplotu stojí teplokrevná zvířata (savce a ptáky) mnohem víc 
energie než v létě a přitom potravy, z níž tuto energii získávají, je méně. Nejhůř jsou na tom 
ti nejmenší, snadno prochladnou a nevydrží dlouho hladovět. Tento problém vyřešili několika 
způsoby. Některá zvířata hibernují a zimu prostě prospí. Někteří ptáci odlétají do teplejších 
oblastí. Další mají jiné triky. Jaké jsou jejich strategie?
Některá zvířata se naučila hledat potravu pod sněhem, další si dělají na zimu zásoby, jiná 
se před zimou důkladně vykrmí a obalí tukem. A aby spotřebu energie co nejvíc omezili, 
upadnou do zimního spánku. Mnozí pak tyto způsoby přežívání zimy ještě různě kombinují.

Medvěd vlastně nespí

Nejznámějšími zimními spáči jsou nepochybně medvědi. Přitom právě u nich nejde o pravý 
zimní spánek. Takový medvěd se sice na podzim vykrmí a obalí tukem, najde si nějaké 
chráněné doupě a tam se uloží ke spánku, ale jeho životní pochody jsou stejné jako v létě.
Svou tělesnou teplotu sníží jen o pár stupňů, dech i tep zůstává nezměněný. Kdykoliv během 
zimy se může probudit, vylézt z brlohu, najít si něco k snědku a zase spokojeně usnout. 
Existují dokonce medvědí otužilci, kteří za mírné zimy neusínají vůbec a celou zimu jsou 
aktivní. Podobným způsobem tráví zimu i naše další šelma – jezevec.
Do pravého zimního spánku (odborně hibernace) upadají většinou drobnější druhy savců. 
Za skutečné sedmispáče lze považovat sysly – ti se do svých podzemních hradů uchylují už 
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–  2021 
 
1.11. Dolany nad Vltavou 

–  
 

3.11. Dolany nad Vltavou  
 

7.11. 
 

 
10.11.  

 
 

15.11. Dolany nad Vltavou  
–  

 
19.11.   

 
20.11. Dolany nad Vltavou 

 
 

24.11. Dolany nad Vltavou – 

 
27.11. Dolany nad Vltavou  

v -  
 

28.11. Dolany nad Vltavou   
 

29.11.   
 

 
30.11.  –  
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Chcete, aby byl deník ještě přesnější? No tak nám o všech svých zajímavých pozorováních 

říkejte. Cokoli nahlásíte na schůzce, bude pečlivě zaznamenáno. Tedy pokud to bude mít 

odpovídající přírodovědeckou hodnotu.

 

–  2021 
 
1.12. Dolany nad Vltavou 

 
 

3.12. Dolany nad Vltavou  
 

8.12.  
v  
 

11.12.  
 

 
 Dolany nad Vltavou 

 
  

 
26.12.   

 
   

 
.12. Dolany nad Vltavou  

 
31.12. Dolany nad Vltavou 
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Následovat budou ještě výpravy a celovíkendové akce. Informovat vás budeme včas na 
stránkách, lístečkem do ruky a samozřejmě v Altase.

Celovíkendovka – Předtáborové stanování v Tymákově 

Nebyli jste ještě pod stanem? Chtěli byste před táborem trénovat stanování? Tymákov je 
super příležitost zjistit, jestli je stan váš kamarád. Zázemí pro případ přírodní katastrofy 
(rozvodněný potok, hromy a blesky, přistání marťanů, invaze divoký prasat, …) je v dřevěné 
chatě na pozemku. Jinak obora s jeleny, divokými poníky a zubry je co by kamenem 
dohodil, rozhledna tak dvěma kameny.

Letní tábor – Cesta kolem světa za 15 dní

(předběžný termín 30.7. – 13.8.2022) 
Willy Fog dokázal obejít, objet, obplavat a obletět svět za krásných 80 dní. My ale tolik 
času nemáme, takže se pokusíme o nemožné. V trase Willyho Foga ten svět obkroužíme za 
15 dní a ani o chlup déle.
Na co se můžete těšit? Na naše staré dobré známé tábořiště u Kolince na Klatovsku. Jistě 
také na lesy kolem, výlety po hradech a spoustu her. Budeme také bádat, sledovat, stopovat, 
… a vůbec. Koupaliště v Kolinci, nebo rybník Valcha také určitě navštívíme. 
Kdo s námi ještě nebyl, tak vězte, že jsme klasický stanový tábor (stany s podsadou), bez 
elektřiny, zato uprostřed krásné šumavské přírody.
Předběžná cena pro členy je 2800,-Kč

Jak pomoci příliš malému, nebo slabému ježkovi?

Sice jsme si tento návod rozdávali na schůzkách, ale znáte to, ... Opakování matka 
moudrosti. Každý správný ježek touhle dobou už spí, ale ono je zatím dost teplo, takže 
by se mohlo stát, že nějakého zmateného nespavce potkáte za kompostem. 
Nejlepší je zavolat do záchranné stanice , kde se o ježka profesionálně postarají. Ono je 
totiž protizákonné, brát si domů volně žijícího živočicha z volné přírody.
U podzimní (zimní) podpory ježků je ale pomoc veřejnosti vcelku tolerována. Tak jak na 
to, abychom mu spíš neuškodili?
Ubytování ježka  – rozhodně ne doma v teple, chceme přeci, aby v klidu přezimoval a my 
mu jen pomáhali! Nejlépe v garáži, ve sklepě nebo dílně, kde je v zimě chladněji (klidně 
kolem 0°C). Pozor na chemikálie, ježkům chutná nemrznoucí směs, která je jedovatá!
Větší krabici, nebo klec na králíka vystlat vrstvou suchého listí (sláma, hobliny, …). 
Krmení ježka  – ježek je noční tvor, takže mističku mu dáme večer a ráno ji zase odebereme. 
Nádobka s čerstvou vodou může zůstat. K jídlu škrábané syrové hovězí maso, vařené kuřecí 
maso nadrobno, kočičí konzerva, vařená rýže, syrový nadrobený tvaroh, vařené vajíčko, pár 
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Promítání fotek z činnosti a akcí 

Přesné datum dáme vědět, ale určitě to bude ještě během zimy.
Praha - proběhne během oddílové schůzky od 17.00 v klubovně. 
Dolany - proběhne po schůzce (od 17.00) v tělocvičně základní školy v Dolanech
Na promítání jsou zváni i rodiče. Uvidíte fotky z posledních akcí (Brno, letní tábor), ale 
i obrázky starší, abyste nás pořádně poznali, a pak hoooodně saré (no jo, i vedoucí bývali 
někdy dětmi v našem oddíle).

Národní muzeum 

K tomu asi není moc co dodávat. Stará budova po rekonstrukci určitě stojí za vidění a nové 
expozice jakbysmet. Trasu samozřejmě budeme volit podle zájmu účastníků.

Záchranná stanice 

Podíváme se, jak to chodí v záchranných stanicích, kam denně přicházejí zvířata z naší 
volné přírody. Máme možnost pomoc vlastníma rukama se stěhováním jedné z nich. Stěhuje 
se z Jinonic do Prahy Ďáblic, kde bude dočasně působit, než projdou Jinonice náležitou 
rekonstrukcí. Ideální příležitost pro nás.
Stěhování má proběhnout do konce března.

Zoologická zahrada 

Vyrazíme do pražské i do „nepražských“. Datum opět dáme vědět. Pražskou si necháme až 
na delší dny, teď v zimě by nás vyhnali moc brzy.

Za zkamenělinami do Koněprus a okolí 

Až se prohřejí meze, vyrazíme s kladívky a starými novinami do terénu. Naučíme vás, 
jak správně „listovat“ v kameni, jak odhadnout, ve kterém může zkamenělina být, a jak se 
správně chovat na veřejně přístupném nalezišti. Naučíme se rozpoznávat základní druhy, 
které je možné na Berounsku najít. 

Dolní Dobřejov – za divokými koňmi

Tak to si budeme muset počkat, až na České Sibiři sleze sníh. Aklimatizační stanice koní, ze 
kterých se vybírají jedinci pro záchranný program divokých koni v Mongolsku, musí nabízet 
co nejdrsnější podnebí. Tito koně mohou v Gobi zažít i -40°C. Na to je Praha nepřipraví. 
Takže pokud se nechceme ze Střezimíře tři kilometry prokopávat sněhem lopatkami na uhlí, 
musíme počkat na jaro.
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Akce minulé

Soutěž v Šárce

Děkujeme skvělému 
týmu „Nevím“ 
a gratulujeme k 5. – 6. 
místu v kategorii starší 
hlídky.
Dále jim třeseme 
orlosupím pařátem 
a gratulujeme k 5. 
místu ve starších 
týmech.

Foto: Tonda Rývora
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Vnitřní kvalifikace Tymákov 2021

Kvalifikace byla určená pro mladší 
vedoucí a instruktory. Byla šitá přímo 
na míru našemu oddílu. Všechny 
modelové situace vycházely z toho, 
co jsme sami už zažili, nebo co by se 
mohlo stát. Všichni účastníci akce jsou 
tedy náležitě proškolení (a někteří lehce 
vyděšení). Není snad situace, kterou 
bychom neprobrali a tudíž si s ní naši 
mladší vedoucí a instruktoři odteď jistě 
hravě poradí. Jisté slabiny možná máme 
v kontaktu s mimozemskou civilizací, ale 
v lese ani ve městě se neztratíme, a když 
ano, tak se opět najdeme.

Kvalifikace vedoucích a hlavních vedoucích 

Aby nebyli proškolení ušetřeni ani ti ostřílenější vedoucí, byli vyštváni na „velký“ kurz pro 
vedoucí a hlavní vedoucí letních táborů. Proč potřebujeme mít tolik školených „hlavasů“? To 
je jednoduché. Pokud si na letňáku Fáfi nka (hlavní přes program) zlomí nohu někde uprostřed 
lesa, a do civilizace jí na vlastních zádech ponese Jeňýk (hlavní celého tábora), podstatně by 
se snížil počet kvalifi kovaných vedoucích. Navíc, kurzy vedoucích jsou i o tom, že potkáte 
jiné vedoucí a vyměníte si nějakou tu historku a hlavně zkušenost z činnosti. 
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Poslední schůzka v roce 2021

Na poslední schůzce většinou roznášíme jako předvánoční dárečky pro zvířata krmení. 
Nebojte se, dbáme na bezpečí zvířat. Mrkvičky, ani jiné dobroty nepřivazujeme špagátem, 
aby po nás na stromech nezůstaly pasti na jiné tvory, protože se orientujeme hlavně na ptačí 
krmení. Letos jsme rozdávali převážně šišky „vycpané“ slunečnicovými semínky. Nad 
Bohnickým údolím to byly lojové koule na krátkých šňůrkách. Ptáci se s provázkem (pokud 
je krátký a netvoří velké očko) porovnají dobře, jen musí být umístěný tak, aby nehrozilo 
zamotání.
Na konci schůzky jsme navíc objevili dvě místní odnože StromuNestromu. V potemnělé 
krajině úžasně zářil a dokonce se pod ním, kromě spadaného listí, i našly nějaké drobnosti 
pro radost.

 Zábavná historka z předchozích ročníků

Pře pár lety, no dobře, před osmi lety, byla dost teplá zima. S Orlusupy jsme vyrazili věšet 
ozdoby do oblasti Čimického údolí. Jenže ono bylo tak teplo, že nám lojové koule začaly 
tát, ještě než jsme dokončili předvánoční trasu. No jo. Člověk plánuje a příroda si dělá, co 
chce. Ovšem jako správní přírodovědci, jsme nepropadli trudomyslnosti nad zmařeným 
dílem. Na rozteklé koule, které se na zemi přetvořily spíše na omaštěné hromádky zrní, 
se jistě seběhnou zástupy hlodavců. A na obloze se už krouží hladové poštolky…  Tak 
krmítko, no , …  

Akce budoucí

Výpravy a výlety budeme přizpůsobovat vývoji počasí a samozřejmě aktuálním 
covid-pravidlům.

Planetárium Praha – Bouřlivá planeta 28.1.2022

Pořad o tom, co se děje pod povrchem Země. Kde se berou zemětřesení? Jak je to s tsunami? 
Proč jsou hory tak vysoké? A rostou stále? A ještě spousta dalšího. 

Kdy? 28.1.2022 je to PÁTEK 
Sraz: Dolany16.35 u nástěnky, Praha – 17.25 Holešovice (u metra před „Mekáčem“)
Návrat: Dolany - 20.15 k nástěnce, Praha – cca 19.20 opět před „Mekáč“
Cena: 120,-Kč
S sebou: průkazku potvrzující věk (k doložení, že vám ještě nebylo 12), pokud jste starší 
12 let, je potřeba RC-PCR test starý max 72 hodin, nebo potvrzení o očkování, či proděláni 
nemoci. Do batůžku respirátor nebo roušku a pití.
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Podzimní prázdniny v Brně
Naším cílem bylo, odhalit, kam se poděl alchymista Fiškus z Popela. Zjistii jsme, že 
Fiškus byl pěkné kvítko. Není snad událost, ve které by neměl prsty. Stopy jeho činnosti 
a alchymistických pokusů, jsme objevili na hradě Obřany, který v důsledku jednoho 
nepovedeného pokusu lehl popelem (odtud ono přízvisko Z Popela). Fiškus stál i za úhynem 
posledního draka na Moravě. Vycpanou dračí mrtvolu jsme na vlastní oči viděli v Brně na 
radnici. Dříve jistě nádherný a jedinečný klášter Rosa Coeli pohltil požár krátce po Fiškusově 
vynálezu samovznětlivých zápalných tyčinek (předchůdce zápalek).

A kde je Fiškusovi konec? Nakonec se mu díky pekelné pomoci podařilo vytvořit pravé kočičí 
zlato. Za tuto pomoc ovšem zaplatil duší. Zbytky jeho pokladu jsme nalezli v předvečer 
výročí jeho zmizení, přímo v místech, kde dříve míval tajnou dílnu.

Pátrali jsme všude. Kromě výše zmíněných míst, jsme se rozhlíželi ze dvou rozhleden, 
porozhlédli se v oboře, prozkoumali Hádecké lomy včetně stezky v rákosí a omrkli jsme 
i brněnskou zoo. Celkem jsme nachodili zhruba 40 km a zdolali 243 schodů rozhleden. 
Bílovice nad Svitavou - rozhledna U Lidušky, byla dokonce čerstvě zpřístupněná – jen den 
před naší návštěvou jí slavnostně otevřeli. Druhá rozhledna Holedná je také nová – teprve 
rok stará.
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Kresby na této straně:  Terezka, 
Lenka, Vašek
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