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červen 2013
vychází pod zášti tou

noviny pro děti každého věku

svět dětí
Kampaň Pampers a UNICEF „1 balení =
1 vakcína“ na podporu projektů UNICEF zaměřených na odstranění novorozeneckého a mateřského tetanu můžete v období 19. dubna
– 30. června 2013 podpořit nákupem speciálně
označeného produktu Pampers v síti drogerií
TETA v celé ČR.
Mateřský a novorozenecký tetanus stále ještě
ohrožuje více než 100 milionů žen a jejich právě
narozených dětí ve 30 nejchudších zemích světa,
kde této nemoci podlehne každé 3 minuty jedno
dítě. Nemoci se přitom dá velice jednoduše předcházet očkováním, které je však pro mnoho žen
a dětí v nejchudších zemích světa nedostupné.

Tichý
zabiják

Procter&Gamble Pampers věnují v tomto období
z každého zakoupeného balení takto označeného
produktu částku, která pokryje náklady na pořízení
jedné vakcíny. P&G Pampers Česká republika se
letos zavázalo, že poskytne minimálně 50 000
vakcín.
Stejně jako v minulých letech, i letos se do projektu zapojila herečka Jitka Čvančarová. Ta v lednu 2011 navštívila Mali a viděla, jak celý projekt
funguje a kde konkrétně pomáhá. Zúčastnila se
práce UNICEF přímo v terénu. Společně s Jitkou
Čvančarovou projekt v letošním roce podpořily moderátorka Štěpánka Duchková a modelka
Simona Krainová.
„Letošní kampaň Pampers UNICEF se jmenuje
Spojme síly, abychom zachránili více dětských životů,“ říká Jurak Králik z Procter&Gamble.
„Díky partnerství s Pampers zachráníme každý
rok 157 tisíc životů. Nyní máme šanci dosáhnout
toho, že za pouhé tři roky se tato smrtelná nemoc
přesune z terénu do vědeckých laboratoří a již
žádné dítě a žádná žena nebudou zbytečně umírat. Myslím, že to úsilí stojí za to,“ řekla při zahájení
projektu Pavla Gomba, ředitelka UNICEF Česká
republika.

zdarma
Když mi loni rodiče řekli, že pojedu na šest týdnů k babičce a dědečkovi na vesnici, protože
oni mají nějaký služební pobyt v Americe, byl jsem naštvaný. A otrávený – co se dá asi tak
na vesnici dělat... Bylo mi dvanáct, a tak jsem měl pocit velké křivdy. Choval jsem se zpočátku
ublíženě a nabručeně. Ale pak jsem se u rybníka při koupání sešel s Ivetou z Plzně, Radkem
a Mirkem z Brna a Zdenou z Prahy. Taky byli na prázdninách u babiček a dědečků. Holky dokonce na celé dva měsíce. A na rozdíl ode mne vůbec nebyli otrávení. Naopak...

2.
Muchlování s krokodýly
Tajemné hrady

tak?“ durdil se Radek. „Anebo ten chlápek, co přivezl staré pneumatiky do dolíku u potoka. To mu
máme propíchat gumy nebo si lehnout před jeho
auto?“ přidal se Zdeněk. Ale holky měly řešení.
Budeme chodit s fotoaparáty a tyhle prohřešky
budeme fotografovat. „Můžeme těm provinilcům
třeba říct, že to pošleme do novin nebo vyvěsíme
na návsi na informační tabuli. Ať se leknou,“ navrhovala Zdeňka.
Pak ale nečekaně pomohl starosta. Když jsme
mu to všechno vysvětlili, zapojil do akce celou
vesnici. Nechal vyhlásit místním rozhlasem soutěž o nejčistší ulici a prostranství. Zdeněk ještě
nakreslil takové legrační obrázky s nápisem Toto
místo je sledováno kamerami ekologické kontroly.
Obrázky jsme nastrkali do igelitových obalů a připevnili různě po okolí. Zároveň starosta nechal
vyrobit cedulky s nápisy, že odhazovaní odpadků
se trestá ostudou.
A víte, že to všechno dohromady fakt zabralo?
Nakonec byli rádi i ve vesnici, že mají všude čisto,
a starosta nám před odjezdem nechal hrát v místním rozhlase. Taky nám udělali sladkou hostinu
v cukrárně.
Letos jedu na prázdniny k druhé babičce a dědečkovi, kteří žijí v západních Čechách. Už se
těším, že stejnou metodu zase zavedu i tam.
Hanka Hosnedlová

Co je tetanus
Smrtelná nemoc, kterou způsobuje bakterie
žijící na mrtvých a hnijících organismech v půdě
a ve zvířecím trusu. Dítě a matka se většinou
nakazí v důsledku nehygienických podmínek při
porodu, například při přestřižení pupeční šňůry
nesterilními nástroji nebo také používáním škodlivých praktik místních tradic a pověr.
Když se bakterie setká s otevřenou ránou,
začne působit jako nervový toxin (jed), následně
postihuje centrální nervový systém a způsobuje
nekontrolovatelné svalové křeče.
Světové zdravotnické shromáždění poprvé vyzvalo k odstranění výskytu novorozeneckého tetanu v roce 1989 (v roce 1999 byl tento cíl rozšířen
také o snížení výskytu mateřského tetanu).
Co dělá UNICEF
UNICEF ve všech zemích, kde tetanus ještě není eliminován, rozvíjí jednoduché, relativně levné,
ale přitom účinné programy zaměřené na kvalifikovanou osvětu včetně školení tradičních porodních asistentek a na zajištění kvalitní zdravotní péče, bez níž by osvěta a školení byly nedostatečné.
UNICEF pomáhá organizovat očkovací kampaně, zajišťuje zdravotnická zařízení, kvalifikované
lékaře a zdravotníky, antibiotika, vakcíny, zásoby
krve, operační sály. V krizových situacích přírodních nebo válečných katastrof, během nichž také
přicházejí na svět děti, dodává UNICEF do postižených oblastí speciální porodnické soupravy,
které i v komplikovaných podmínkách zajistí bezpečný a sterilní porod.
Děkujeme všem, kdo nákupem speciálně označených plen Pampers podpoří očkovací program
UNICEF proti tetanu!
texty z www.unicef.cz

1.
Pro záchranu dětí
Léto, sluníčko, volno

Nepromarněné
prázdniny
Našli si totiž kromě koupání, výletů, chození
na houby a na borůvky a večerních táboráků s kytarou ještě další báječný program. A vlastně navíc
program užitečný. Iveta totiž byla doma členkou
úspěšného školního eko-týmu a dostali na prázdniny za úkol naplňovat ekologické aktivity i mimo
své bydliště. A Iveta se činila.
Hned u rybníka nás zasvětila do svého plánu:
„Víte, můžeme pomoci tím, že budeme ve vsi
a po okolí sbírat odpadky. Kolem rybníka vede
cesta na hrad a z druhé strany silnička do kempu.
Taky dole u řeky občas táboří vodáci. Všude tam
je dost odpadků, které se nenamáhá nikdo uklízet.
A nevypadá to hezky. Babička říkala, že kdysi tam
vždycky na jaře a na podzim uklízeli místní při
vyhlášené brigádě. Tak co kdybychom se do toho
dali my?“
Nevypadalo to, že by tím kluci byli nějak zvlášť
nadšení, ale Iveta je dokázala přesvědčit. Tak jsme
skoro každé dopoledne popadli velké plastové
pytle a gumové rukavice a sbírali odpadky. Časem
se k nám přidali i kluci a holky z vesnice. Ale i tak
to zabralo dost času.
To ale nebylo všechno. Holky chtěly, abychom
naučili lidi, jak se chovat na veřejných prostranstvích a v přírodě. „To máme jako chodit za každým, kdo odhodí papírek nebo láhev, a domlouvat
mu, aby to zvedl a odnesl do koše, popelnice nebo

DNES ČTĚTE

autorka: Šárka Štipáková, 9. B, ZŠ E. Beneše, Písek

Den ve znamení dětí

3. - 4.
Hlásí se EKO-KOM
Ledabýlek s Jasnilkou
Detektiv Vytřídil řeší třetí případ
5.
Exotická země
Bílé jezero
6.
Jsou tu vaše
Zoo noviny!

Opatrnost
Jistě, dva měsíce volna, bez časného ranního
vstávání, bez hrozby špatných známek, zato se
spoustou příslibů mimořádných zážitků – to je velice pádný důvod pro fandění letním prázdninám.
Pro dny plné volnosti, sluníčka, barev a vůní.
Můj kolega spisovatel jednou napsal, že letní
prázdniny v klukovských letech pro něho měly vůni
pokosené trávy a babiččiných lívanců s borůvkami.
Ano – prázdniny jsou plné vůní... Třeba vůní rozkvetlé louky, lesních jahod na pasece, vody v řece
či v rybníce, vzduchu těsně před bouřkou, pryskyřice ve vyhřátém lese, prachu polní cesty mezi
obilím, zralých třešní a letních jablek, ale i vůně
vzdálených zemí, kam se třeba vypravíte s rodiči
na dovolenou...
Ale pozor! Zároveň s tím vším na vás číhají
i různá nebezpečí, která bychom neměli podceňovat. Možná si říkáte: to se mě netýká, to se mně
stát nemůže. Ale to není pravda!
Proto je třeba skutečně být opatrný a nepodstupovat zřejmá rizika. Takové falešné hrdinství
se může škaredě vymstít. Někdy úrazem, jindy
i ztrátou života. V žádném případě nestojí za to,
abyste se blýskli třeba před kamarády nebo kamarádkami. Takže nelezte zbytečně nikam, kde hrozí
nebezpečí pádu, nepřeceňujte své síly při plavání,
neskákejte do vody tam, kde to neznáte, neriskujte
jízdu na kole v nebezpečném terénu, také pozor
na blesky anebo na dráty elektrického vedení,
nesnažte se chytat zmiji do rukou, nedrážděte cizí
psy... Ale nepřehánějte to ani se sluníčkem, takový
úpal vám může pěkně prázdniny nabourat.
A určitě by nebylo na škodu, kdybyste si kromě
toho zopakovali zásady první pomoci. Nevíte,
kdy se takové znalosti mohou hodit a pomohou
zachránit kamaráda, nebo i úplně cizího člověka!
-hh-

Den dětí je svátkem všech kluků a holek bez výjimky. Slavíme ho 1. června, a to víc než šest desetiletí.
O jeho zavedení se zasloužila celá řada světových organizací. Například Mezinárodní federace žen,
Mezinárodní sdružení učitelů a také Světová federace mládeže. Návrh byl podán v roce 1949 a o rok později už se dětský den slavil v 51 zemích světa včetně Československa. Teprve ale díky mezinárodní konferenci na obranu dětí, která se konala ve Vídni v roce 1952, byl pro tento svátek trvale určen 1. červen.
V našich podmínkách je zvykem, že se v tomto datu konají různé akce určené jen a jen dětem. A někteří
učitelé v ten den prostě nezkoušejí...
Ovšem tento svátek má ještě i jiné poslání. Přispívá k tomu, aby děti na celém světě mohly vyrůstat
bez hrůzy válek, aby měly dostatek jídla a vody, aby bylo pečováno o jejich zdraví, výchovu a vzdělávání
a – o budoucnost. Ne všude jsou totiž takové věci samozřejmostí.
-od dop.-

autorka: Pavlína Čiperová, 11 let, ZŠ Žimutice
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pero

zajímavosti
zprávy
Bambiriáda

To je název pestré přehlídky, která představuje
rozsáhlé možnosti, jak mohou děti trávit volný čas.
Letos se již popatnácté koná taková přehlídka
činnosti různých sdružení a oddílů celkem v 17
městech ve všech krajích republiky. Za uplynulé
roky prošlo branami Bambiriády již na čtvrt milionů
návštěvníků.
Ta českobudějovická pod názvem Dětství v proměnách času měla vyhrazené čtyři dny na sklonku
května.
Dostáváme se k dalšímu zajímavému názvu,
a to je – Radamburk. Možná by se tohle slovo hodilo do některé moderní pohádky. Ve skutečnosti
jde o Radu dětí a mládeže Jihočeského kraje, která se o konání Bambiriád pečlivě stará.

Bazalka
Bazalka je nejen voňavá bylinka, používaná
v kuchyni jako koření, ale také centrum pro děti
s těžkým zdravotním postižením. Funguje v jižních
Čechách a poskytuje jak služby v podobě denního
a týdenního stacionáře, tak rehabilitační programy.
Kromě toho i určitou formu vzdělávání ve speciálních mateřských a základních školách podle individuálních možností každého z dětí. Snahou centra
je pomoci rodinám s postiženými dětmi a zlepšit
kvalitu jejich života i jejich zdravotní stav.

Den pro tatínky
S tímto nápadem přišla už před více než sto
roky kupodivu dívka. Jmenovala se Sonora Dodd
Smartová a žila ve městě Spokane v USA. A protože jí maminka záhy zemřela, vychovával ji otec.
Byl pro ni ztělesněním těch nejlepších vlastností,
a proto mu chtěla ustavením Svátku otců vzdát
svou úctu. Jelikož se Sonořin otec narodil v červnu, první oslava tohoto otcovského svátku se
konala 19. června 1910, ale teprve v roce 1956 byl
rezolucí kongresu oficiálně ustaven. V roce 1972
pak určil americký prezident Nixon jeho neměnný
termín, a to na třetí neděli v červnu. Tento svátek
se u nás nezabydlel jako Svátek matek, to ovšem
neznamená, že nemůžete svým tatínkům popřát.
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Říkanky

medailonek

Říkali mu Voříšek,
měl huňatý kožíšek,
uši také, to se ví,
jazýček měl růžový.

Po pravé straně u hlavní silnice z Českých Budějovic do Písku, kousek od Vodňan, leží městečko Protivín. Blízko náměstí, těsně vedle pivovaru Platan, který je tu minimálně od 16. století,
stojí bývalý statek, kde mívali Schwarzenbergové ustájené koně a zaparkované kočáry. Dneska
byste tu už tato zvířata hledali marně. Ale zvířata, také čtyřnohá, tu jsou stále. Akorát se na nich
nedá rajtovat s bičíkem v ruce a ani se nedají moc pohladit. Lepší je koukat se na ně za sklem
terárií, kde jste v bezpečí.

Lucie Svobodová, 6. tř.
ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí

S krokodýly se totiž
moc muchlovat nedá!

Vanesa Schánělcová, 6. tř.
ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí

Řeč je o jedinečné zoologické zahradě v České
republice. A proč je jedinečná? Vždyť i v jiných zoo
můžete vidět krokodýly? V této ale právě a jenom
je. A co víc – 22 z 23 existujících druhů z celého
světa! Kolekce krokodýlích druhů je tak největší
v Evropě!
Protože je lepší o krokodýlech a jejich životě
slyšet od lidí na slovo vzatých a při výkladu je
i přímo pozorovat, doporučujeme vám vzít taťku
s mamkou a do Krokodýlí zoo Protivín prostě
vyrazit.
My jsme se naopak pohodlně usadili a při dobré kávě si popovídali s majitelem toho zvířecího
nadělení, panem Miroslavem Procházkou, jak se
vůbec ke krokoušům dostal.
Jak jste získal svého prvního krokodýla? Pro
mě je důležitější, kdy jsem se vůbec chovatelsky
s krokodýlem potkal. To bylo v mých jedenácti
letech, kdy jsem se mohl starat o mládě krokodýla
amerického ve Stanici mladých přírodovědců při
ODPM v Písku, kde jsem byl členem. Plných osm
let jsem mohl pečovat o toto mládě, které během
té doby dorostlo do více než dvou metrů. Naučil
jsem se základní chovatelské praktiky s krokodýly
(později ke krokodýlu americkému přibyl kajman
brýlový) včetně manipulace. To se pak velmi hodilo, když jsem si pořídil své vlastní krokodýly, ale
to bylo až po 22 letech, přesněji v roce 1996 jsem
získal pár kajmanů klínohlavých. Chov krokodýlů
pochopitelně finančně náročnější je, až na výjimky
musíte udržovat pro ně teplotu okolo 30°C, a to
na velké ploše, neboť jsou to obvykle velká zvířata. Pro začínající chovatele jsou vhodní kajmani
trpasličí, kteří se dají prostřednictvím specializovaných obchodníků docela běžně získat. Kriticky
ohrožené druhy pak jsou dostupné pouze pro
specialisty nebo pro zoo.
Máte nějakou dobrodružnou historku
z Vašich cest? Na Borneu jsme se pohybovali
v bažinách jezera Mesangat ve velmi neprostupném porostu vodních rostlin a na velmi vratké
kanoi určené pro místní rybáře kmene Dajáků. To
byli velmi drobní muži, já jsem byl zhruba trojnásobně těžší, a tomu odpovídal i ponor kanoe. Jeho
okraj byl jen několik milimetrů nad vodní hladinu,
takže jakákoliv vlna vody znamenala nebezpečí
potopení lodi. Když pak pod tuto loď zajel ze břehu
asi třímetrový krokodýl siamský, zažili jsme několik

Náš kocour velký je,
milý, pěkný, hezký je,
srst má jako kožíšek
je to velký mazlíček.

Utíkám

horkých chvil, než se nám podařilo z inkriminovaného místa zmizet.
Kolikrát Vás krokodýl rafnul? Několikrát, ale
většinou mláďata, tak to se moc neřeší. Horší je to
od krokodýlů nad jeden metr délky, to se většinou
musí sešít a mohou být i trvalé následky. V nemocnici na chirurgii jsem byl s kousnutím zatím jen
třikrát, ale to poslední, kdy mě kousnul třímetrový
gaviál sundský, je už na postižené noze dost znát.

Utíkám do neznáma, utíkám pryč,
utíkám, nevím proč, dejte mi klíč.
Utíkám před pravdou či zklamáním?
Utíkám před tvým vyznáním.
Já bojím se toho, bojím se moc,
bojím se dne, děsí mě noc.
Chce se mi křičet na celý svět,
chci utéct před pravdou,
chci umřít teď?
Co vlastně chci, ptám se sebe…
Michaela Kubásková, 8. tř.
ZŠ Volenice

Test
Tak už sedím zase tady
u papíru a bez nálady.
Obávám se ani nedutám,
vím, že v téhle bryndě nejsem sám.

U návštěvníků nejoblíbenější krokodýl Kuba
Jakého krokodýla ze zoo máte nejraději (je
to Váš miláček) a před jakým máte největší
respekt? Tak asi nejmilejší jsou gaviálové indičtí,
i když má samec čtyři a půl metru, nesnaží se člověka napadnout a jsou velmi inteligentní, připlují
na zavolání, a když máte de facto na dosah ruky
tak obrovského ,,dinosaura´´, je to velmi působivý zážitek. Mám oblíbené i krokodýly kubánské,
které jsem rozmnožil jako první svůj druh, ale ti
jsou naopak nejagresivnější, před těmi se mám já
i ošetřovatelé hodně na pozoru.
Chovat krokodýly vlastně znamená chránit
přírodu a ohrožené druhy? Je to přesně tak.
Dokonce musím říct, že je to můj hlavní životní cíl,
napomoci ochraně krokodýlích druhů.
Co se Vám v tomhle směru podařilo, že jste
na to náležitě pyšný? Cílem každého chovatele
je rozmnožit nějaký vzácný, kriticky ohrožený druh.
To se mi daří u krokodýlů siamských a kubánských, u těch jsem byl dokonce prvním chovatelem v Evropě, kterému se to zdařilo. Nyní máme
v inkubátorech vajíčka nejvzácnějšího krokodýla
světa – filipínského. Kdyby se nám v červenci vylíhla mláďata, byl by to také první evropský odchov.

Najednou uslyším výzvu: „Otočte a pište!“
Sotva otočím, říkám si: „Ježíši Kriste.“
Už je mi jasné, co mě čeká,
pětka podtržená a veliká.
David Gregor, 9. A, ZŠ Edvarda Beneše, Písek

Zajíc a želva
Zajíc, velký závodník,
se želvou chce soutěžit.
Želva v zatáčce je právě
a zajíc spinká v trávě.
Nespi, ušáčku, rychle vstávej
a želvě slávu provolávej!!!
Kryštof Štěpánek, 5. tř.
ZŠ Kubatova, České Budějovice

-redfoto: archiv Krokodýlí zoo, www.krokodylizoo.cz

Luštěnka

všetečkova všehochuť
Kam na výlet?
Tentokrát se vypravíme kousek za městečko
Bavorov, kde stojí hrad Helfenburk, který patří svou
rozlohou 1,27 hektaru mezi největší zříceniny v republice. Tento gotický hrad postavili namísto bývalého dřevěného hradu v první polovině 14. století
čtyři bratři z rodu Rožmberků s povolením císaře
Karla IV. Ovšem hrad se rozrůstal ještě v 15.
a 16. století. V r. 1593 jej Petr Vok prodal městu
Prachatice a po bitvě na Bílé hoře přechází díky
císaři Ferdinandovi II. do vlastnictví Jana Oldřicha
z Egenbergu. Po vymření rodu Egenbergů se
stává majetkem Schwarzenbergů. V roce 1922
jej získávají Státní lesy Třeboň a po roce 1945 je
pak Helfenburk státním hradem. Od roku 1990 jej
spravuje městečko Bavorov.
Hrad se postupně opravuje, má svého kaste-

lána a v sezoně se zde konají různé akce jako
Oživlý středověk, divadelní festivaly, noční prohlídky za úplňku, Kozí slavnosti apod. Navíc lze
na nádvoří přespat – ovšem pod vlastním stanem.

Největší hrady v Evropě

1.

Tady není odpověď úplně jednoznačná, ale
většina encyklopedií uvádí jako největší obydlený
hrad nejen v Evropě, ale i na světě – Pražský
hrad, sídlo prezidenta. Jako druhý je uváděn anglický Windsor, sídlo anglické královny. Na dalších
příčkách pořadí jsou skotský Edinburg z 12. století,
maďarský Budínský hrad v Budapešti, Spišský
hrad na Slovensku a Salcburský hrad v Rakousku
z roku 1077.

2.
3.
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P
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Evropský den hudby

Asi jen málokdo si umí představit život bez hudby. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, hudba nás
provází každý den. Stala se samozřejmou součástí
našeho života. Každý z nás dává sice přednost
jinému žánru, jiným kapelám, jiným zpěvákům, ale
vždycky to je hudba. A ta má svátek 21. června –
tak si ten den připomeňme třeba nějakou hezkou
písničkou...
-hh-, foto: Pavel Petrách
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autorka: Petra Krejčová, 11 let
ZŠ Máj II, České Budějovice

Robinson o.s., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice, e-mail: redakce@noviny-robinson.cz, www.noviny-robinson.cz

poučení

3

Detektiv Vytřídil má teď spoustu práce, protože řeší kriminální zločiny, které mají jedno společné – někdo vyhodil odpad tam, kam nepatří. I tentokrát bude potřebovat vaši pomoc. Na další straně Robinsona
máte všechny podezřelé a vy jistě hned odhalíte, kdo nám tu dělá v odpadu nepořádek.
I tentokrát nám přišla halda odpovědí na Doplňovačku z minulého 2. čísla. Správná odpověď byla: Třídit odpad těžké není, ani v jarním uklízení.
Detektiv Vytřídil roztočil losovací buben, až se málem odkutálel kamsi do dálky, ale včas jej zastavil a vytáhl tři výherce, kteří od něho opět obdrží drobné dárky. Jsou to: Daniel Chlupáč z Bechyně, Jan Půlpytel
z Rudolfova a Aneta Sluková z Volenic. A cenu za rozházený obrázek posíláme: Vítu Předotovi z Českých Budějovic a žákům 2. B ze ZŠ J. A. Komenského v Blatné.
Gratulujeme a nezapomeňte - na další straně je zase Doplňovačka a kvíz o ceny.
V minulém čísle Robinsona jsme uveřejnili články žáků ze Základní školy Kubatova v Českých Budějovicích, kteří zkusili napsat úvahy na téma, jak by dopadla naše zeměkoule a my spolu s ní,
kdybychom se nechali zavalit odpadky a bylo nám úplně jedno, co se s námi i s celou živou přírodou stane. Protože se všechny textíky nevešly a zůstalo nám jich spousta zajímavých v šuplíku,
rozhodli jsme se, že jich ještě pár uveřejníme i v tomto čísle.
A co vy z ostatních škol - nenechte se zahanbit a také nám něco pošlete!

Odpad a Země
v budoucnosti

Přemýšlejme do budoucna a řekněme si zhruba,
jak by mohla naše Země vypadat v budoucnosti,
když nebudeme třídit odpad.
Nejspíš bude povinnou výbavou každé domácnosti jed na krysy a každý týden budou muset
do domu deratizeři hmyzu, a když náhodou budete
potřebovat jít do koupelny, budete si muset vzít
plynovou masku. A proč by se tu tolik líbilo hmyzu
a krysám? Lehká odpověď, všude nepořádek,
odpadky a zbytky jídel a krysy by byly tak vytrvalé,
že jed na krysy by je jen omráčil. Místo kyslíku
bychom dýchali smog a tam, kde kdysi bývaly lesy,
jsou teď hromady odpadků. A jestli jste si mysleli,
že se aspoň večer pokocháte pohledem na Měsíc,
tak je to trochu smůla, jelikož z Měsíce udělali
skládku, proto teď není vidět. Nejvyšší horou světa
už nebude Mount Everest, ale hromada odpadků
v Číně.

Odpadkové koše by byly vystaveny v muzeu
jako památka.
Tak třiďte odpad a nenechte to zajít tak daleko
jako v tomto příběhu.

v jednu obrovskou skládku. Problém by nastal, až
tu nebude vzduch, až odpadky pohltí zelené části
rostlin. A když tu nebude vzduch, tak bychom se
mohli udusit a nebudeme tu ani my.

Jessica Střítecká, 5. C

Vojta Pulkrab, 5. C

ale najednou ve vodě uvidíte rozlitý olej. Obejdete
rybník a nahodíte vlasec. Něco vám zabralo.
Konečně příroda, ale když svůj úlovek uvidíte,
zjistíte, že jste ulovil botu. Smutně se vracíte domů.
Proto je lepší třídit a udržovat přírodu čistou…
Vojtěch Sýkora, 5. B

Jak by vypadala Země,
až budu velký,
když bychom netřídili
odpad
Až budu velký, tak budou všude jenom odpadky,
protože dnešní generace je moc líná a už se ani
neumí trefit do koše. Místo lavin sněhu jsou laviny
odpadků, jezera tvoří odpadky.
Odpadky jsou všude, kam se podívám. Jsou
plné parky, lesy, silnice, domy a ulice. Kdybychom
netřídili odpad, tak se stane, že se Země promění

Takhle by se vám
to líbilo?
Představte si, že byste se chtěli v neděli odpoledne projít. Vylezete z domu a hned šlápnete
na šlupku od banánu. Vy jí seberete a hodíte ji
do koše, rozhlídnete se a zhrozíte se. Všude kolem
vás je nepořádek: papírky od bonbonů se válejí
po zemi, špinavé oblečení visí na lampách, okna
jsou rozbitá a spousta dalšího. Vymyslíte si tedy,
že půjdete do přírody, abyste si odpočinuli. Jedete
do lesa, a co nevidíte? V lese leží plechovky,
igelitové tašky a v pytláckých okách uvízl zajíc.
Okamžitě utečete k rybníku, chcete se vykoupat,

Co si myslí ufo
Ahoj, jsem ufo a povím vám něco o Zemi. Je to
divné, že lidé mohou žít v takovém nepořádku. My
si uklízíme všechno na svoje místo. Lidé si myslí,
že odpadky mají nožičky a utečou. My jim to ale
vysvětlíme. Konečně si lidé vymysleli odpadkové
koše. Měli by to ještě vylepšit, protože můžou
třeba vymyslet kontejnery. Třeba na papír, plasty
a sklo.
A ještě bych vás chtěl upozornit, abychom
neházeli odpadky na zem, protože se zahrabou
do země, a když by chtěl krtek vylézt ven, tak by
na ně narazil a měl by velkou bouli.
Petr Bahenský, 5. C

Příběh v lese
Ahoj, jmenuji se PET lahev a je ve mně dobrá voda. To vám povím, že jsem jednou stála v regále
a vzal si mě tam pan FRK. Odvezl mě k nějakému lesíku na chatu, kde mě postavil na okno. A já jsem
si říkala, že je venku tak pěkně, že se projdu. Tak jsem se vydala na průzkum a to vám povím, že to byla
krása. Viděla jsem tam tolik zvířátek a různých stromů a také jsem ochutnala lesní jahůdky. Ty vám byly
tak dobré! V tu ránu potkám veverku a veverka říká, že mě vypije a já jí říkám, ať mě nepije, že jí zazpívám písničku. Tak řekla, že si ji poslechne. Posadila se a já jsem spustila: „Dobroučká vodička jsem já,
dobrá, umím zpívat a ty ne a to mě zahřeje a to není dobré.“ A veverka řekla: „Já nechci pít v takovém
horku teplou vodu,“ a odešla. A já jsem šla dál a tu v dálce stojí banda myšek. Přišla jsem k nim blíž a ony
povídají, že mě vypijí a flašku hodí do lesa. A já říkám, ať mě nepijí, že jim zazpívám písničku. Tak jsem
spustila: „Dobroučká vodička jsem já, dobrá, umím zpívat a ty ne a to mě zahřeje a to není dobré.“ Myšáci
si řekli, že bych nebyla dobrá, tak mně alespoň kopli do keře a utekli. A já jsem tam ležela a křičela, že
házet odpadky do lesa ani nikam jinam se nesmí. Potom ke mně přišla liška a taky mě chtěla vypít. Řekla
mi, ať si tu svoji písničku nechám, protože potkala veverku, která z písničky ohluchla a myšáci že utekli,
protože prý mám falešný hlas. A tak mě liška vypila a vhodila mě do plastů - a to se má. Takže já jsem
spokojená. A doufám, že ze mne nebude plastový cucáček na lahve. A co pan Frk? Pan Frk se divil, že
jsem mu utekla, že nemá vodu na pití. Takže si šel koupit novou.
Magdalena Šimková, 10 let, ZŠ Kubatova, České Budějovice

Nakreslila: Michaela Marková 7. A, ZŠ Libušina, Bechyně

Představujeme vám dvě bytosti, které se nemají rády a vlastně mezi sebou neustále bojují. Určitě poznáte, která z nich je ta dobrá a která ta špatná?

Ledabýlek nevšímavý

S tímhle skřítkem se můžete setkat doslova na každém kroku, nebo spíš s tím, co všechno dokáže natropit. Občas možná můžete zahlédnout jeho ušmudlanou zmačkanou čepičku mezi spouští, kterou právě
napáchal, ale to opravdu jen na malý zlomek vteřiny, jen se mihne a už zase upaluje k jiné nezbednosti.
Patří do stejné rodiny jako Mámílek nezbedný, i když na to nevypadá. On totiž nemámí, neláká, nepřemlouvá, nenašeptává... Jen kašle na to, co je správné.
Třeba vystoupíte z autobusu a chcete zahodit lístek do blízkého odpadkového koše. Nestrefíte se a lístek odletí. Za normálních okolností byste se vrátili a lístek sebrali. Ale když se tam vyskytne Ledabýlek,
necháte prostě lístek ležet na zemi. Nebo jdete s krabicí plnou kelímků a plastových krabiček od salátů
ke žlutému kontejneru, jak je to správné. Ale ten stojí nějakých deset metrů od černého kontejneru,
určeného na komunální odpad. Ledabýlek naprosto zákonitě zavede vaše kroky k tomu bližšímu, a už
zase pádí někam jinam. Třeba ke klukovi, který pak díky jeho vlivu ledabyle odhodí krabičku od džusu
na trávník, k holčičce, které papír od čokolády upadne na chodník a ona se nenamáhá jej zvednout,
k paní, která hodí skleněnou lahev od vína do plastů, k dámě, která se nehodlá zabývat tím, kam správně
vhazovat obaly od mléka...
Zbraně proti Ledabýlkovi nemusí být ani ostré, ani těžké. Prostě stačí, když si budete dávat pozor,
budete
důslední,
a budete
myslet
na to,, kam co skutečně
patří.
u
ů
, zodpovědní
odp
u
y
u
pa

Jasnilka skromná

Také Jasnilka, stejně jako její sestřenice Moudřenka prospěšná, patří do druhu bytostí obecně prospěšných. Nijak se nevymyká z tohoto společenství a její pomoc lidskému rodu je viditelná, na rozdíl
od samotné Jasnilky. Tu totiž asi jen stěží zahlédnete, spíše ji slyšíte anebo pak zaznamenáváte výsledky
její činnosti.
Ona totiž velice často a vždycky správně každému objasní, co a jak třídit, kam co odnášet, kam co
házet - a hlavně, co nedělat! Ve své skromnosti ale nevystupuje s těmito vysvětleními a radami sama, ale přenechává
vá tuhle
úlohu ostatním. Těm, kteří jsou schopni
hopni
sdělené informace přenášet dál. Jen
vede jejich ruku, slova, ať už psaná, nebo řečená. Její stopy můžete
spolehlivě rozpoznat třeba v textech letáků, plakátků a prospektů, nabádajících k třídění odpadů.
Také pochopitelně pomáhá, sice
skrytě, ale pravidelně těm, kteří
vám o rozdělování odpadů a jejich recyklaci vyprávějí a snaží
se získat vaši pozornost. Často
a věrně doprovází i vaše učitele
a jiné průvodce.
Čas od času také postává ukrytá
á
za kontejnery a čeká na lidi, kteří
eří
přicházejí s odpadem a rozmýšlejí se,
kam co vhodit. Anebo, když ve své
é pohodlnosti uvažují o tom, zda by nebylo
bylo
jednodušší vhodit všechno najednou
ou
do popelnice a nezabývat se tím,,
jak co roztřídit. Tady pak nastává
á
nejtěžší část její práce, svým skrytým,
m,
ale účinným způsobem působit na tyto
váhavce a přesvědčit je, aby udělali
ali to,
co je správné. A když se jí to skutečně
tečně
podaří, má vždycky obrovskou radost.
ost.
Nestojí za to pomáhat jí v tom?
Text: Hanka Hosnedlová
vá
vá
ilustrace: Zdeňka Študlarová

List věnovaný správnému třídění oodpadů ve spolupráci s EKO-KOM, a.s.
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Doplňovačka

Kdo netřídí správně petky, ... (zbytek v tajence)
Vyluštěnou tajenku nám zašlete do 29. června 2013 na e-mail: redakce@noviny-robinson.cz.
Tři z vás vylosujeme a odměníme.
A nezapomeňte uvést celou adresu, ať vás pošťák s dárečky lehce najde!

Urči, kam co patří

Když správně zakřížkujete barvu, která určí, kam odpad patří, zjistíte, které slovo chybí ve větě:
Robinson vám přeje hodně...
Řešení nám pošlete na e-mail: redakce@noviny-robinson.cz
do 29. června 2013. Odměna vás nemine!
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sběrný dvůr

Pátrání s detektivem Vytřídilem

Námět: Hanka Hosnedlová, stránku nakreslila: Zdeňka Študlarová
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Thajsko, někdejší Siam, nazývané Královstvím bílého slona, je zemí klášterů, Buddhů, motorek a – úsměvů. Thajci se totiž usmívají stále – když je míjíte na chodníku, když se s nimi mačkáte
v našlapaném autobusu, i když vaše snaha domluvit se s nimi vychází naprázdno...

Země klášterů, úsměvů a bílých slonů
Objevení Thajska pro masovou turistiku znamenalo pro tuto zemi obrovskou vlnu amerického a evropského životního stylu, který rychle se rozvíjející hospodářství ochotně přijímalo.
Bohužel, někdy na škodu asijskému koloritu, který
se pod nánosem všech těch coca-col, pepsi-col,
Mc’Donaldů, pizzy, džínsů a dalších vymožeností
cizího vzdáleného světa začíná, zejména ve měs-

Malí buddhisté
tech, pomalu vytrácet. Říši svobodných, což
Thajsko vlastně v překladu znamená, tak nedobyli
válečníci, ale obdobně jako jinde ve světě se to
daří ekonomice.
Většina návštěvníků díky leteckému spojení začíná a končí svou cestu v hlavním městě
Bangkoku, kde žije asi 7,5 z celkových více než 61
milionů obyvatel. Ovšem příliv turistů, kterých každoročně do Thajska směřuje okolo 6 až 7 milionů,
a migrace lidí ze sousedních států sloupec těchto
čísel neustále drží v pohybu směrem nahoru.
A Bangkok je tak trochu svět sám pro sebe.
Moderní výškové budovy v protikladu k opuštěným
zdevastovaným skladištím a rozpadajícím se betonovým stavbám, kontrast nepředstavitelné nádhery chrámových komplexů a paláců k ubohým
chatrčím třeba s udusanou hlínou místo podlahy
jen pár metrů od rušných městských tříd. Právě
z takových uzounkých slumových uliček bez kanalizace, kde se vaří a žije spíše na ulici nežli v jediné

místnosti pro celou rodinu, vyjíždějí každé ráno
tisíce kol a motorek s pojízdnými stánky.
Stánky s potravinami a drobným suvenýrovým
nebo textilním zbožím najdete doslova všude.
Na stovkách tržnic, na rušných třídách i v zastrčených neosvětlených uličkách, kde se zákazníci mohou rekrutovat vysloveně jen ze sousedů
na prodavače. Někdy to skutečně vypadá, že
stánkaři vaří navzájem jeden pro druhého. Tradičním nádobím jsou veliké,
mělce trychtýřovité pánve, které u nás
známe pod názvem wok, anebo kovová
mřížka nad ohništěm, na níž se opékají
kousky masa na špejlích, ryby, banány,
ale i třeba žáby nebo jiné exotické krmě.
Ochutnat můžete kromě toho také upražené červy, kobylky či brouky od drobných zástupců hmyzí říše až po urostlé
pěticentimetrové exempláře.
Stánkaři si nedělají starosti s tím, zda
nezasahují do jízdní dráhy, ani s odpadky či hygienou, někdy prodávají přímo
na zemi. Českému hygienikovi by vstávaly vlasy hrůzou a patrně by při bližším
zjištění běžných podmínek prodeje jídel
a ovoce v malých restauracích, jídelnách
a stáncích zděšením omdlel. Odpadkové
koše jsou luxusem, který se objevuje
jen sporadicky na hlavních třídách a některých
veřejných prostranstvích. Mezi stánky nebo přímo
u nich se potuluje a polehává spousta toulavých
psů a koček, kteří nepatří nikomu, ale také je nikdo
v souladu s buddhistickou vírou neodhání, i když
jsou někteří zmrzačení anebo i prašiví.
Potraviny a hotová jídla berou prodavači běžně
do ruky, nikoho z nich nenapadne, že je to prohřešek proti hygienickým zásadám. Do surovin
i potravinářských výrobků praží slunce, sedá na ně
neustále vířený prach, dýchají na ně kolemjdoucí,
nádoby se vymývají rovnou na ulici nebo v plastových kbelících, tekoucí voda je pro stánkaře samozřejmě těžko dostupná. A při servírování nastupují
jednorázové plastové tácky, misky, lžičky či igelitové sáčky. Ale přesto taková palačinka s banánem,
smažené nudle s bambusovými výhonky anebo
okrájený ananas chutnají výborně.
Bangkokské ulice jsou doslova řekami pohybujících se aut, mezi nimiž se šikovně proplétají mo-

torky, motorizované rikši nazývané tuk-tuk a naložená jízdní kola. Dopravní zácpy jsou každodenní
samozřejmostí, ale přes velké časové ztráty se
nikdo nerozčiluje – trpělivost totiž patří k dalším
příjemným vlastnostem Thajců. Motorky předjíždí
zleva i zprava, dokážou bez úhony prokličkovat
změtí vozidel, vmáčknout se i do půlmetrové mezerky mezi dvěma autobusy. A co víc, na jedné
motorce se vezou běžně tři osoby, výjimkou není
ani čtyř nebo pětičlenná rodinka včetně maličkých
dětí na jednom vozidle – většinou maloobsahovém
motocyklu.
Pouze v sobotu a v neděli funguje – zato ale
nonstop – Chatuchak, největší bleší trh v Thajsku,
kde dostanete snad opravdu všechno včetně živých psů, rybiček nebo varanů. Ale magnetem pro
turisty jsou především věhlasné historické památky, kterých má hlavní město nepřeberné množství.
Především takzvaných watů, což jsou vlastně
chrámové a klášterní komplexy. Nevím, kolik ze
30 000 watů připadá přímo na Bangkok, ale vsadím se, že to bude slušné procento. Rozhodně
alespoň mezi těmi nejkrásnějšími a nejznámějšími.
Jen málokdo si nechá ujít skvostný komplex
královského paláce s obdivuhodnými, každý rok
znovu přizlacovanými stavbami uzavřenými za bílými zubatými zdmi, kde se Evropan cítí doslova
jako v pohádce. Smaragdový Buddha, který je
uložen v nádherném královském chrámu Wat
Phra Keo, je nejuctívanější thajskou buddhistickou
soškou. Mne osobně však v porovnání s ostatními historickými skvosty
poněkud zklamal. Jednak z něho
moc vidět není, protože měří jen 75
centimetrů a je od diváka poměrně dost vzdálen, navíc je oblékán
do různých rouch, obdobně jako
Pražské Jezulátko, jednak není ze
smaragdu, po němž dostal jen jméno, ale z nefritu.
Wat Arun, chrám ranních červánků, je vidět na dálku díky jeho 79
metrů vysoké věži ve tvaru prangu (kukuřičného klasu) zdobeného
porcelánem a barevnými sklíčky.
Přímo trestuhodné by bylo vynechat na této pouti Wat Pho, nejstarší
bangkokský chrám, v němž je umís-

těn 15 metrů vysoký a 46 metrů dlouhý pozlacený
ležící Buddha. Jeho sok v Kambodži má sice
o 9 metrů více, ale bangkokský velikán má navíc
obrovská chodidla vykládaná perletí se 118 symboly pro rozpoznání pravého Buddhy. Jiný Buddha,
tentokrát z pravého zlata, je umístěn v malém
chrámu Wat Tramit poblíž čínské čtvrti. Měří 3,5
metru a váží 5,5 tuny. A další smršť různě velkých
Buddhů v rozličných pozicích vás čeká ve všech
chrámech, ale i na ulicích a ve veřejných budovách. Za chvíli budete mít v hlavě ze všech těch
Buddhů, zlata a okázalé nádhery doslova guláš.
Zchladit se můžete na některé z lodic, která
vás ochotně zaveze do Thon Buri, jakýchsi bangkokských Benátek, kde stojí dřevěné chatrče i výstavné vily na kůlech nebo malých výspách břehu
nad vodou. Kdysi zde bývaly slavné plovoucí trhy,
kde se obchodovalo z loďky do loďky, na nich se
i vařilo a připravovalo jídlo. Třebaže je doprava
stále odkázána větší měrou na vodu, tento stylový
obchodní fenomén pomalu mizí a prezentuje se již
jen jako turistická atrakce.
Pomalu ale nad tradicemi převažuje nový Bangkok s nadzemkou poeticky nazvanou
Nebeská linka, s hustou sítí autobusů a tisíci taxíků, internetovými kavárničkami nebo restaurací,
kde číšníci jezdí na kolečkových bruslích a ona se
ještě před nedávnem chlubila titulem největší restaurace světa, moderními bankovními a úředními
budovami a honosnými hotely...

Rozvážný slon na břehu řeky

Třetím z trojice nejsilnějších zážitků při cestě Jižní Amerikou bylo po žehnajícím, 38 metrů vysokém, Kristu nad Rio de Janeirem a vodopádech Iguazu setkání s horami mezi Argentinou a Chile.
Přejezd přes horské masivy s vrcholky přesahujícími i 6 000 metrů trval více než sedm hodin. A ačkoliv nejsem zrovna nadšenec pro vysoké hory, tyhle mne doslova uchvátily.

Barevné hory, Solné jezero a indiáni

Nemohla jsem se vynadívat na úžasné, stále se měnící panorama.
Hory měnily nejen své tvary a strukturu, ale pod dopadem slunečních
paprsků i barvu od bílé přes žlutou, růžovou, červenou až po zelenou
a hnědou. Všude se uvádí, že mají sedm barev, a ty jsou nejkrásněji
zřetelné na prodávaných leštěných kamenech ve tvaru vajíčka. Tu
barevnost podmiňuje obsah různých minerálů v horninách. A to se
nezmiňuji o sněhobílých čepicích nejvyšších vrcholů.
Zaujme i skutečnost, že až do výše přes 2 500 metrů je natažena
elektřina. A to v podstatě pro pár stavení desítky kilometrů od sebe
vzdálených. Obydlí jsme zaznamenali i v daleko vyšších polohách,
kde už nebylo ani elektrické vedení, ani jiné civilizační výdobytky.
Osamělá neutěšená stavení připomínala spíše středověké rozvaliny
v tmavě šedých barvách, protože jsou stavěna v podstatě z hlíny
a kamenů.
Hory jsme přejížděli v nejvyšším průsmyku Paso Jama ve výšce
4 500 metrů. Smeknutí klobouku si zaslouží nejen řidiči patrových
autobusů, kteří mistrně zvládají nebezpečné zákruty na úzkých silnicích nad nedohlednými srázy, ale i ti, co tyhle neuvěřitelné serpentýny stavěli. Když jsme se ohlédli zpátky na překonanou část cesty,
nemohli jsme uvěřit, že světlé smyčky silnice pod námi jsme právě
projeli. Celkový dojem z cesty velehorami se dá jednoznačně pojmenovat jako velebný, fantastický a vlastně i těžko sdělitelný.
V San Pedro de Atacama v Chile, kde náš horský přejezd končil
hraniční kontrolou, se ve mně probudil dojem nejzaprášenější díry
na světě. Hromady neustále vířeného prachu v ulicích, zaprášené
domy, obchody i zboží v nich, zaprášení lidé ve mně zpočátku vyvo-

Bolívie: Těžba soli na Solném jezeře

Chile: San Pedro s typickým místním obchůdkem
lávali negativní pocity, ale po pár hodinách už jsme byli stejně zaprášení i my. S tímhle hraničním městečkem na okraji pouště Atacama,
kde se v posledních letech jezdí někdejší automobilový závod Paříž
- Dakar, je spojeno jedno velké překvapení. V dosahu několika kilometrů jsou různé kaňony, kam turisté jezdí na vypůjčených koních,
kolech nebo se skateboardy surfovat po písku.
My se ale s kamarádkou Bobinou a Angličankou Anette vypravily
do Valida de Muerto čili Údolí smrti. Je to nejtišší a nejsušší místo
na světě, jak uvádějí prospekty. A skutečně tady nezahlédnete ani
nejmenší lišejník, nejdrobnějšího broučka nebo ptáčka. Kromě vlastních ztlumených kroků neuslyšíte ani zaševelit větřík, ani sebemenší
zvuk.
Dalším naším kontaktem s horami byl přejezd z Chile do Bolívie
džípy, což trvalo tři dny. Cestou jsme měli možnost vidět desítky přírodních zajímavostí - díky minerálům a drobným vodním živočichům
různě zbarvené laguny pod panoramatem horských štítů, vulkány,
termální prameny, sirné gejzíry, větrem a erozí tvarované skalní útvary, připomínající obrovskou přehlídku fantastických soch.
Samostatnou zmínku si nechávám pro Solné jezero u městečka
Uyuni. Je největším a nejvýše položeným solným jezerem na zeměkouli. V době našeho pobytu bylo celé jezero pokryto sněhobílou

Počteníčko

ztvrdlou vrstvou soli v tloušťce až deseti metrů. Pod ní jsou ovšem
desítky metrů vody, největší hloubka je asi 200 metrů. V zářivém
slunci jsme si připadali jako v zasněžené Antarktidě. Zdejší ministerstvo turistiky zakazuje samostatné výpravy turistů na jezero a ostrůvek Sal Isla. Zrovna v té době se na jezeře ztratila švýcarská rodina
s vypůjčeným autem. Podle našeho průvodce, který si musel pro
výpravy na jezero dělat přísné profesní zkoušky, se pravděpodobně
někde probořili a utonuli i s autem.
Bolívie a Peru jsou země s „nejindiánštějším‘‘ obyvatelstvem.
Indiáni tvoří víc než 80 procent zdejší populace. A jsou to lidé nesmírně hrdí nejen na to, že jsou indiány, ale i na své země. Však
jim to také stát oplácí tím, že mnohde platí za dopravu, vstupy apod.
desetinu toho, co turista. Hodně žen zde chodí v klasických širokých
barevných sukních, s plédy přes ramena, v nichž nosí náklady i malé
děti, a s typickými buřinkami na hlavách.
Přestože leckde na předměstích, na venkově i v horách vidíte
úplně nejchudší a nejprimitivnější způsob života, ve městech se
staví moderní a velkolepé budovy, budují se hotely, banky, turistická
centra. Internet je ve větších městech na každém kroku a neuvěřitelně levný. Za hodinu provozu zde zaplatíte až patnáctkrát méně
než u nás.
Takových až neuvěřitelných protikladů najdete v těchto zemích
celou řadu. A to je to pravé pro člověka, který chce poznat pro nás
neobyčejně exotické krajiny ze všech stran.
Stránku připravila: Hanka Hosnedlová

Bolívie: Vlajky na Solném jezeře
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„Velká africká pětka“ neboli Big five. To je lev, levhart, slon, nosorožec a buvol. Pět majestátních afrických zvířat, která chce každý návštěvník národních parků vidět na vlastní oči. Ale znáte
také „velkou pětku“ Asie?

Kampaň za záchranu
Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!
Kdo jsem? Jsem pták! Přesněji řečeno
středně brodivý pták. Na hlavě mám takový
zvláštně dlouhý a hustý hřeben. No, a od toho
mě asi jeden německý přírodovědec, důvěrně
mu říkám Honza, protože se jmenoval Johann,
pojmenoval kladivoušem.
Na výšku měřím mezi 40 a 56 centimetry,
vážím kolem 450 gramů. Peří mám tmavohnědé, nožky černé. Zvláštní je, že chlapi i ženský
jsou si u nás dost podobní, takže kolikrát nevíte, jestli si s tím druhým máte povídat o fotbale,
nebo o módě.
Najdete mne na jih od Sahary po celé Africe
včetně Madagaskaru, částečně se také vyskytuji na Arabském poloostrově. Mým domovem
je mokřina a rýžová políčka. Podle nálady jsem
buď sám, nebo v páru. Ohledně jídla jsem
na tom stejně jako ostatní brodiví ptáci - tedy
především žáby, pak rybičky, nějaký ten hlodavec nebo podobný malý živočich.
Jsem úžasný stavitel - na stromě z bahna,
větví a trávy postavím obrovské hnízdo, které
je až 100 krát těžší než já a má až 2 metry
v průměru. Je to vlastně největší ptačí zastřešené hnízdo na světě. To pak používám každý
rok a vždy ho trochu rozšířím. Moje paní do něj
naklade 3 - 6 vajec, na kterých střídavě hačáme asi 30 dní, než se nám narodí prckové.
Tak to je asi vše, co jsem vám chtěl povědět.
Váš KLADIVOUŠ AFRICKÝ

Velkých zvířat
jihovýchodní Asie
Orangutan - 2 druhy
• velikost: samci 60 - 90 kg, samice 40 - 50 kg
• potrava: živí se převážně ovocem
• rozmnožování: po 8,5 až 9měsíční březosti
se rodí 1 mládě
• počet jedinců v přírodě: orangutan sumaterský (7 300), orangutan bornejský (45
000 - 69 000)
• stupeň ohrožení: orangutan sumaterský kriticky ohrožený druh, orangutan bornejský
- ohrožený druh
Tygr
• velikost: nejmenší žijící poddruh – tygr sumaterský 100 – 150 kg; největší žijící poddruh – tygr ussurijský 180 - 300 kg
• potrava: masožravec, loví živou potravu,
nejčastěji jeleny a divoká prasata
• rozmnožování: po 3,5měsíční březosti se
rodí okolo 3 mláďat
• počet jedinců v přírodě: 3 000 - 5 000
• stupeň ohrožení: jednotlivé poddruhy tygra
jsou zařazeny v kategoriích kriticky ohrožený druh nebo ohrožený druh

Varan komodský
• velikost: 2 - 3 metry, váha přes 70 kg
• potrava: masožravec, loví živou potravu,
konzumuje i mršiny
• rozmnožování: klade okolo 30 vajec
• počet jedinců v přírodě: 3 000 - 5 000
• stupeň ohrožení: zranitelný druh

Tamarau
• trpasličí forma buvola z Filipín
• velikost: délka těla 2,2 metru
• potrava: býložravec (živí se trávou)
• rozmnožování: 1 mládě
• počet jedinců v přírodě: méně než 250 dospělých jedinců
• stupeň ohrožení: kriticky ohrožený druh

ZOO KVÍZ

sobota 1. 6.
Dětské odpoledne v zoo

Spoj správně zvíře s kontinentem, na kterém žije.
Některá ze zvířat žijí na 2 kontinentech (Evropa+Asie).

sobota 15. 6.
Zábavný den se ZPMV ČR

kusu liščí

8. - 12. 7. a 12. - 18. 8.
Příměstský tábor v zoo

papoušek vlnkovaný

AFRIKA

veverka obecná

lemur kata

AMERIKA

želva ostruhatá

mara stepní

AUSTRÁLIE

psoun prériový

EVROPA + ASIE

liška obecná

Řešení: Afrika – lemur, želva; Amerika – mara, psoun; Austrálie – kusu, papoušek;
Evropa+Asie – liška, veverka

sobota 5. 10.
Den zvířat

ŠKOLNÍ VÝPRAVY DO ZOO
Hraj si, bav se, poznávej - zoo ti v tom pomáhej
Zpestřete si hodiny přírodopisu, biologie či ekologie nejen návštěvou zoo, ale i některým z našich vzdělávacích programů. Programy nabízíme pro všechny typy škol.

sobota 2. 11.
Strašidelná zoo
neděle 1. 12.
Putování za Mikulášem
úterý 24. 12.
Štědrý den v zoo
Všechny akce pro rok 2013
a případné změny najdete na stránkách
www.zoo-ohrada.cz nebo www.zoohluboka.cz

Také ptáci v zoo se činí a pilně zahřívají snesená vejce. Tak je tomu třeba u pelikánů růžových.
Na svět už vykoukla ptáčata kolpíků bílých, kvakošů nočních, korel chocholatých, sov pálených nebo
volavek rusohlavých.

Výstava
Kouzlo hmyzí říše

červen, červenec, srpen
Večerní komentované prohlídky

sobota 28. 9.
Zoo potmě

V zoo to žije
Jarní sluníčko už také pomalu „vytahuje“ z nor
letošní mladé psouny. Ani kočky divoké nezahálely
a mají potomka. I u klokanů rudokrkých čekáme,
že každým dnem vykoukne mládě z vaku. Zatím se
ve vaku jen mele a ven se mu ještě nechce.

Nevěsty pro Bruta
Dne 15. 5. jsme udělali radost našemu mladému samečkovi losa evropského - Brutovi. Ze
Zoo v Mnichově k nám natrvalo zavítaly 2 roční
samičky. Zatím budou ve výběhu odděleni, aby si
na sebe mohli všichni postupně zvyknout.

27. 5. - 7. 6.
Dětské divadelní dny

pátek 16. 8. a pátek 30. 8.
Vodní pohádková říše

Opičí láska
Dne 24. 3. se skupina lemurů kata rozrostla
o jedno mládě. Samička se o něj dobře stará a nepouští ho z dohledu. Při projížďce na matčiných
zádech můžete malou poloopičku vidět za dobrého počasí i ve venkovním výběhu.
Také do rodiny tamarínů pinčích přibyli 2 členové. Dne 19. 4. se jim narodila dvojčata. S péčí
o mláďata, jak je tomu tradičně u kosmanovitých
opic, pomáhá i otec a samičce předává mláďata
jen na krmení.

Slon indický
• velikost: samci mohou vážit až 5 tun
• potrava: býložravec
• rozmnožování: po zhruba 22měsíční březosti se rodí 1 mládě
• počet jedinců v přírodě: méně než 50 000
• stupeň ohrožení: ohrožený druh

KALENDÁŘ AKCÍ
2013

15. - 17. 7. a 22. - 24. 7.
Dětský tábor v zoo

NOVINKY
VE ZKRATCE

Lesní pohádka
Zahrajeme si společně pohádku o zvířátkách, která spokojeně žijí v lese. Co se stane, když zvířátka vyženou z lesa smrdutého tchoře? Smyslem pohádky je poznání, že každý tvor má v přírodě své důležité
místo, i když se nám na první pohled zdá, že všemu jen škodí.
Program je vhodný pro MŠ a 1. tř. ZŠ
Celou nabídku vzdělávacích programů a bližší informace naleznete na www.zoo-ohrada.cz
nebo www.zoohluboka.cz. Pro objednání programů použijte, prosím, elektronický formulář
nebo kontaktujte naše vzdělávací oddělení na telefonních číslech 387 002 212 nebo 602 390 355.

SVĚT ZVÍŘAT JAKO NA DLANI

Výstava fotografií hmyzu, hlavně včel, fotografky a autorky dětských knížek Veroniky Souralové
bude k vidění od 22. 6. do 28. 7. v budově vzdělávacího centra.
Plánujeme také povídání autorky o fascinujícím
životě mravenců a včel, představí motýlí krásu
a rozmanitost tvorů, kteří většinou zůstávají lidskému zraku skryti. Hovořit se bude o lásce k přírodě,
úskalích fotografování hmyzu a co všechno je
nezbytné udělat pro dobrou „hmyzí“ fotografii. Ale
třeba i o tom, jak se tvoří pohádkové knížky.
Termín povídání ještě upřesníme. Sledujte
aktuální informace na www.zoohluboka.cz
nebo na facebooku.

Hledá se jezírko
Jak můžete pomoci mizejícím obojživelníkům?
Postavte jim třeba na zahradě jezírko!
Obojživelníci jsou ve střední Evropě jednou
z nejohroženějších skupin obratlovců. Jejich počty
v přírodě vážně ubývají už od poloviny 20. století.
Jednou z možností, jak můžete pro obojživelníky něco udělat, je například obnova, údržba
stávajících a budování náhradních míst, vhodných
k rozmnožování obojživelníků - tedy ochrana
drobných tůní (před přirozeným zarůstáním, před
zavážením odpadem, vysoušením apod.). Jako
náhradní řešení mohou k tomuto účelu sloužit
i malá okrasná jezírka na zahradách u rodinných
domků. Při takových akcích mohou pomáhat i děti
nebo je mohou samy realizovat třeba s učitelem
na školním pozemku a potom v hodinách biologie
pozorovat, jak obojživelníci jezírko osidlují.

