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noviny pro děti každého věku

svět dětí
Více než 70 % obyvatel Jemenu žije v chudobě. Kvůli válce přišlo mnoho rodin o zdroj
příjmu a obživy.
Po více než pěti letech válečného konfliktu je
situace v Jemenu jednou z největších krizí současnosti. Humanitární pomoc potřebuje 24 milionů obyvatel (80 % celkové populace). Válečný
konflikt připravil o domov 3,6 milionu lidí, z toho
2 miliony dětí. Minimálně půl milionu státních
zaměstnanců už tři roky nedostalo žádnou mzdu.
Přísun humanitární pomoci k těm nejzranitelnějším
je i nadále omezován.

Nešťastná

země

Aktuální situace v Jemenu
Vleklý válečný konflikt rozvrátil v zemi veškerou
infrastrukturu a připravil rodiny o zdroj příjmu a obživy. Humanitární pomoc potřebuje 11,3 milionu
dětí. 19,7 milionu lidí nemá přístup k základní
lékařské péči. 2 miliony dětí do 5 let trpí těžkou
akutní podvýživou.
Od srpna 2019 vedl nový konflikt v jižní části země k nárůstu potravinové krize a nedostatku pitné
vody. Přibližně 12,6 milionu lidí naléhavě potřebuje
pitnou vodu a hygienické zázemí.
Válečný konflikt vedl také k poklesu proočkovanosti dětí a propuknutí spalniček, záškrtu, dětské
obrny a dalších nemocí, kterým lze předcházet
očkováním. 37 % dětí do jednoho roku věku není
kompletně proočkováno a hrozí jim nákaza smrtelnými nemocemi.
Za prvních devět měsíců roku 2019 se objevilo
více než 687 000 případů akutního průjmu nebo
cholery, které v 898 případech vedly k úmrtí. Děti
platí za válku v Jemenu často tu nejvyšší cenu:
od začátku konfliktu bylo zabito 2 000 dětí a 4 800
dalších bylo zmrzačeno.
Konflikt vedl k uzavření většiny škol a nemocnic. Děti v Jemenu tak nemají přístup ke vzdělání ani základní lékařské péči. Nejméně 2 miliony
dětí v Jemenu nemůže chodit do školy. Do škol je
zapsáno odhadem jen 46 % dívek a 54 % chlapců.
Vzdělávání dívek komplikuje špatná bezpečnostní
situace, nedostatek učitelek a základního hygienického zázemí, jako jsou například oddělené toalety.
Jak pomáhal UNICEF v Jemenu v roce 2019?
Humanitární pomoc v Jemenu komplikuje rozvrácená infrastruktura, špatná bezpečnostní situace, omezený přístup do některých oblastí,
nedostatek potravin, paliva i nestabilita místní měny. UNICEF vyjednává s místními orgány a spolupracuje se Světovým potravinovým programem
a dalšími partnery na efektivní pomoci dětem.
Navzdory tomu UNICEF s partnery za prvních osm měsíců roků 2019:
• zajistil pitnou vodu pro 5,4 milionu lidí,
• zásoboval více než 3 700 zdravotnických
zařízení,
• proočkoval proti spalničkám a zarděnkám více než 11,8 milionu dětí od 6 do 15 let,
• zajistil základní lékařskou péči pro 730 000
těhotných a kojících žen,
• vyléčil z podvýživy více než 200 000 dětí,
• zajistil psychosociální podporu pro 400 000
dětí,
• poskytl osvětu pro 1,6 milionu lidí o nebezpečí min a nevybuchlé munice,
• ve školním roce 2018/19 vyškolil 128 000
učitelů a pečovatelů,
• dodal přípravky na úpravu a dezinfekci vody
pro 16 milionů lidí žijících v oblastech výskytu
cholery,
• zajistil osvětu a poradenství v prevenci cholery pro 6 milionů lidí.

www.unicef.cz

zdarma

Možná, že někomu připomínají vážky, které se bezhlučně vznášejí nad krajinou, ale možná, že
někomu jinému dokonce připomínají záhadná tělesa, která se skrývají pod známou zkratkou UFO.
Skoro tak tajemně působí na každého, kdo se nebrání fantazii, jako kdyby je ovládali mimozemšťané z jiné planety. Ale ve skutečnosti je to docela jinak, je to totiž daleko prostší. Drony, jakási
bezpilotní letadélka nebo vrtulníky, o nichž teď mluvíme, spatřily „světlo světa“ teprve nedávno,
ale už od svého „zrození“ ponoukají člověka, aby zkoušel to či ono poslání, které by mohly plnit.
Jsou nezastupitelné tam, kde zachraňují lidské životy, protože doslova přinášejí pomoc do nepřístupných oblastí izolovaných od okolního světa, pralesů, močálů, bažin či hor, kam by se běžné
„dopravní“ prostředky jen stěží dostaly. Drony tam přinášejí humanitární pomoc lidem trpícím
nemocemi, nedostatkem vody, hladem. Cesty, po nichž záchrana bezmocných dětí i dospělých
„přilétá“, využívá už také UNICEF, který se těchto moderních technických prostředků rovněž nezříká, za což zaslouží obdiv. A mnohé z možností dronů se musí všichni, kteří je chtějí s humanitární
pomocí vysílat, ještě učit. Ale o tom je už následující zpráva z www. unicef.cz...

Létající zachránci

nad Afrikou

Dne 13. ledna 2020 byl ve městě Lilongwe
v Malawi otevřen první institut pro vývoj dronů
v Africe. Tento krok je součástí podpory moderních technologií a inovací, které usnadňují poskytování humanitární pomoci.
UNICEF drony využívá pro zajištění zdravotní
péče v obtížně dostupných oblastech. Drony
zajišťují například očkování pro děti, přepravují
k vyšetření krevní vzorky i výsledky krevních testů.
Doručování humanitární pomoci do odlehlých oblastí je tak díky dronům rychlejší a levnější.
„Pro programy humanitární a rozvojové pomoci
v Africe i mimo ni může mít využití dronů obrovský přínos,” uvedla výkonná ředitelka UNICEF
Henrietta Fore. “Africký institut pro vývoj dronů
pomůže mladým lidem získat dovednosti, které potřebují k tomu, aby tuto technologii mohli využívat
ve prospěch ohrožených dětí a jejich rodin.“
Institut naváže na první obdobný projekt, který
byl v Malawi spuštěn v roce 2017. Studijní program
bude prostřednictvím dvanáctitýdenního kurzu rozvíjet odborné znalosti v oblasti používání bezpilotních letounů pro humanitární a rozvojové projekty po celém kontinentu. Do roku 2021 hodlá
institut vyškolit přibližně 150 studentů. Financování
od partnerů UNICEF poskytne bezplatnou výuku
první skupině 26 studentů z celé Afriky.
„V Malawi pevně věříme, že osvojení moderních
technologií, jako jsou drony a pokročilé analýzy

dat, nám pomůže lépe sloužit našim dětem. Jsme
hrdí na to, že můžeme na takovém projektu spolupracovat právě s UNICEF,“ řekl James Chakwera,
ředitel odboru civilního letectví v Malawi.
Osnovy byly vyvinuty ve spolupráci s Virginia
Polytechnic Institute a State University (Virginia
Tech) v USA. Studijní program bude kombinovat
teoretické a praktické znalosti pro výstavbu,
testování a pilotování dronů.
Do roku 2022 bude institut v Lilongwe bezplatně
pořádat dvouletý magisterský studijní program
v oboru technologie dronů ve spolupráci s Malawi
University of Science and Technology (MUST).
Rovněž poskytne studijní plán, který vybuduje
místní kapacitu a příznivý systém udržitelných
obchodních modelů pro používání dronů v humanitární a rozvojové pomoci.
„Vznik institutu pro vývoj dronů odráží trvalý
závazek univerzity Virginia Tech k realizaci technologie dronů a vzdělávání v této oblasti v Malawi
a africkém regionu,” uvedl Kevin Kochersberger,
docent na univerzitě Virginia Tech, který projekt
povede. „Institut poskytne absolventům potřebné
dovednosti pro práci s drony v různých odvětvích: od zemědělství přes zdravotnictví až
po monitorování přírodních zdrojů.”
Text: UNICEF
Foto: UNICEF/Brown

Dne 29. června 2017: Rhoda Nkhambule drží dron ve vesnici Thipa v Malawi. Vesnice Thipa leží
19 km od nejbližšího zdravotnického střediska v Dwangwě a jediný způsob, jak se tam dostat, je
čtyřhodinová pěší chůze náročným terénem.

Zima odchází
Rampouchy už roztávají,
děti vysvědčení dostávají.

Boty, šály i čepice
uklízíme do police.

Sníh pomalu odchází
a sluníčko přichází.

Na dveře už jaro klepe
a sněženky kolem mete.

Nikomu už není zima,
najednou je všechno prima.

Bohužel i naštěstí
zima nás teď opouští.

Sněhulák už zmizel v trávě,
nos mu zchroustal zajíc právě.

Natálie Kramlová, ZŠ Zdíkov
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Jak barvy
barvily
Bylo jednou jedno město a v tom městě žily
čtyři barvy. Jmenovaly se Žlutá, Červená, Modrá
a Zelená. Čeho se dotkly, to změnilo barvu.
Jednoho dne se sešly: „Ahoj, jak je?“ začala jako
obvykle veselá Žlutá. „A co je ti do toho,“ odvětila
Červená, která byla ostražitá. „Nemusíš být tak agresivní, Červená,“ řekla Zelená, která by nejraději
všechny objala. „A co ty, Modrá, jak se máš?“ to
byla zase Žlutá. „No... jde to,“ pípla smutně Modrá.
Chvilku se takto vítali a pak Žlutá pravila: „To
město potřebuje trochu mé žluté.“ „ A proč ne červené,“ řekla kousavě Červená. „Spíš vybarvit zeleně,“ namítla Zelená. „Já... já bych radši modrou,“
špitla modrá. „Ale ne, modrá je taková smutná, jak
říkám, žlutou to chce,“ zvolala Žlutá. A tak se chvilku hádaly a pak Zelená řekla: „A co udělat kompromis. Všichni budou barvit, jak chtějí. A toho,
kdo vybarví nejvíc, toho barva bude nejdůležitější.“
S tím souhlasily. Žlutá, protože ráda dělala vtípky, běžela v parku od stromu ke stromu, od okna
k oknu, od bazénu k rybníčku. Potom začalo sněžit, a to bylo nadělení! Lidé se báli vycházet, aby
nešlápli do žlutého sněhu, a divili se, proč je vše
žluté. Na rozdíl od Žluté se Modrá belhala z jedné
ulice do druhé s rukou na zdi a bezmyšlenkovitě
se šourala vpřed. A tak se stalo, že si lidé začali
plést své domy, chodili k sousedům a ti je vyháněli.
A Zelená si hrála se semafory. Všechna světla
barvila na zelenou. Proto byly všude bouračky
a všichni hubovali. To Červená, ta se také činila.
Žákům ve škole změnila bombičky do per na červené. A tak nebylo poznat, co opravila paní učitelka
a co žáci.
Barvy takhle řádily, ale pak je to přestalo bavit. Vyšlo najevo, že je to nerozhodně: „No, to je
velký problém, že nevíme, kdo vyhrál,“   pravila
Žlutá. Modrá ale tiše namítala: „To není ten hlavní
problém, ten hlavní problém je, že nevíme, jak to
odbarvit.“
A opravdu, nikdo to nevěděl: „Tak to je štěstí, že
jsem přišel,“ ozvalo se jim za zády. Barvy se otočily
a uviděly pana Ředidlo. Ten nezaváhal a dal vše
do pořádku. Tak se barvy naučily, že s barvami si
není radno zahrávat.
Tomáš Z., ZŠ E. Beneše, Písek

Zdá se nám, že mnohé školy zatajují své
nadějné novináře, literáty, výtvarníky a fotografy. Proto vás vyzýváme, abyste se nebáli
a klidně nám svoje díla posílali třeba i tak,
že se pochlubíte svými školními časopisy...
Těšíme se na ně!

Toto vydání vzniklo za podpory odboru ochrany životního prostředí Statutárního města České Budějovice
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zajímavosti
zprávy
Překvapení
v kašně

Určitě se vám ještě vybaví naše reportáže z loňských letních prázdnin o tom, jak je na Šumavě
trávili kamarádi Klárka s Jirkou. Prožívali neobyčejná dobrodružství. Ale teď jsme dostali
od Jana Stejkozy z 5. třídy ZŠ Zlatá stezka
v Ptachaticích následující zprávu, která je naprosto fantastická! Tady je:
Jednoho dne šla Klárka s Jirkou v Prachaticích
na náměstí. Šli ke kašně a řekli si, že do ní hodí
minci pro štěstí. Hodili ji a velice se lekli. Kolem
hlav jim totiž něco prosvištělo.
„Co to bylo?“ zeptala se vylekaně Klárka.
„To nevím,“ odpověděl neméně vylekaný Jirka.
Zjistili to, když se odvážili podívat do kašny. Ležel
tam Harry Potter s koštětem. Letěl zdaleka, byl už
asi hodně unavený a nevybral zatáčku.
Jak se Klárka s Jirkou zachovali? Lekli se, utekli,
nebo Harrymu pomohli a chtěli se s ním přátelit?
Co byste učinili vy? Jak by toto setkání mohlo
pokračovat? Nebojte se popustit uzdu nápadům,
napište nám a my je budeme publikovat. Sám
Harry si je rád přečte!
A pokud se i vám někdy přihodilo cosi zvláštního, co vám jistě zamotalo hlavu, pište také
o tom, přičemž své literární a novinářské příspěvky
klidně doprovoďte i obrázky či fotkami   (kontakty
na Robinsona jsou opět v dolním pruhu).
-od dop-

Milí a vážení soutěžící
V letošním roce bude Robinson vycházet
ve zkrácené podobě, tedy bez oblíbené vnitřní
dvoustrany, která vám nabízela kromě poučení
také soutěž Doplňovačka.
Samozřejmě ale dlužíme poslední správnou odpověď: Ve škole se žáci učí, jak přírodu odpad
mučí. Uklidit ho rychle chtějí, než nám zmizí
pod závějí.
Výherci se stávají: Jan B. z Přeštic, Jirka
K. z Radenína, Link P.T. z Orlíka nad Vltavou.
Gratulujeme!
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Až budete číst náš příběh, podívejte se na chvíli z okna. Možná, že se už chystá převzít vládu
nad dnešním dnem večerní smrákání, ale pořád je ještě dostatek světla. A každým dnem ho bude
stále přibývat, protože naše zeměkoule prožívá šťastný čas Slunovratu. Začal už vlastně v prosinci, těsně před Vánocemi, a stále houževnatěji přivolává nové roční období – jaro. Už se někde
v zahradách či na loukách objevily první jarní květiny? Dosud ještě čekají, až bude zem více prohřátá? A jestli si na začátek Slunovratu příliš nevzpomínáte, asi jste ho zaspali. Každým rokem
totiž přicházívá vždy o půlnoci a je prozářen spoustou světel. Však se už začtěte do pohádky, která
o něm díky naší fantazii vypráví...

Autorky následujících příběhů - Hana
Růžičková, Nela Ledlerová a Markéta Béberová
z 5. třídy Základní školy Zlatá stezka Prachatice
- se rozhodly, že nás trošičku postraší. Jak se
jim to podařilo, to hned zjistíte, až si jejich příběhy přečtete...

O slavném návratu
nebeského tuláka

Nejdříve se zdálo, že bude všechno jako jindy, když se den převléká do nočního pyžamka.
Pohasla okýnka lidských obydlí, doklinkala zvonička na okraji pole s nadýchaným sněhem, rozhostilo se posvátné ticho.
Potom se však ozvalo táhlé zakňučení: „To
je kmotr vlk Dobiáš, strážce přírody,“ nese se
od ouška k oušku. Ale mláďata přece jen trochu
vylekaně cumlají cípky peřinek. Každý je proto
uklidňuje: „Dobiáš tak dává na srozuměnou, že
se už mohou ospálci zavrtat do hajan, zatímco on
bude bdít, protože jeho obelstí málokdo!“ Možná,
když spolkne nějaký zpropadený bacil, takže potom bývá jako mátoha? Teď mu důvěřuje i víska
Baculka, která má střechy jako květy vlčích máků, ale spánku jí není příliš dopřáno. Uslyší totiž
vločku Adélku, nejhlavnější rádkyni paní Zimy, jak
šeptá Dobiášovi: „Povšiml sis, kmotře vlku, co je
napsáno v kalendáři? Od dnešní půlnoci se bude
roztoulané Slunce pořád víc přiklánět k naší Zemi!“
A tak si Dobiáš honem frajersky přičísne rozcuchanou ofinku, aby se Slunovratu líbil, a zamyslí se,
jak je všechno v přírodě správně zařízené. Když
se blíží zima, zdelšují se noci, abychom si dosyta
užili usínání s pohádkami, ale jakmile se znovu
blíží jaro, zdelšují se dny, abychom si dosyta užili
jeho pohlazení...
Ta chvíle právě nastává. Okolí se rozzáří tisíci
světýlek. Padají jako drahé kamení, nebo alespoň
barevná sklíčka. Na černočerné obloze trčí osamělý Měsíc: „Hvězdy fňukaly,“ volá z bezedné hlubiny,
„že chtějí v hodině Slunovratu na pozemský výlet.
Tak jsem jim ho tedy dovolil, aby mě nezlobily,“
a pobaveně se vydává na procházku nebeskou
prázdnotou. Pod nohy se mu nikde nepletou splašené létavice, natož pak nějaká madam ocasatá
kometa, proto rozverně poposkočí a napadne ho,
že by se mohl přihlásit do andělských tanečních.
Dávno už po tom touží, ale hvězdy se mu dost
uličnicky šklebily, že je už na to moc starý. Teď jim
tedy ukáže, jak popadne vlastní osud za pačesy!
Mrkne po nich a zpozoruje, že se do jejich rojení
zamotávají na sněhové pláni cizí žlutavá světýlka:
„Jsme z lampiček sousedů z vísky Baculky, smíme
tu být s vámi?“ vychovaně se dovolují. A když
se přidají i plamínky v lampionech zvířátek, záře
z karnevalového řádění na přivítání Slunovratu
oslní i daleký Měsíc.
Jakmile věžní hodiny na radnici ve vísce

Baculce odbijejí půlnoc, malebně se to rozlehne
nad celou bělostně zavátou krajinou. Tak končí
slavnost na počest Slunovratu, i když samotné Sluníčko bude ještě blaženě pochrupávat až
do rána. Lampičky sousedů pohasínají a vítr také
kvapem sfoukává lampiony zvířátek. Jen hvězdy
najednou bezradně mžikají a přešlapují! Jak se
dostat nazpátek domů, do té nebetyčné výšky,
když na ně strýček Měsíc nedosáhne, aby je lapil
za límce?
„Vzácné dámy, nenecháme vás na holičkách!“
hlásí velitel baculkovských hasičů, kteří po hasičsku zatroubí jako vojáci před bitvou. Celou dobu
tady poctivě strážili ve stínu lesa, jestli z nějakého
rozčepýřeného plamínku nevyšlehne nebezpečný
požár, aby ho zahnali. Teď ale bleskově vysunou
z červeného auťáku dlouhatánský žebřík, domluví mu, aby se nekymácel, a jako kaskadéři se
po něm rozestoupí. Houknou na sebe, že jsou
připravení, a už si podávají hvězdu za hvězdou.
Poslední hasič odvážně balancuje na nejvyšším
stupínku a cvrnká hvězdy na oblohu, až jim vlají
sukýnky! Některé stydlivě ječí, jak jsou jim vidět
holé prcinky. Ale černá nebesa se zase pěkně
prozáří.
Potom se jako velký kavalír ukáže také kmotr
Dobiáš. Paní Zimu s Adélkou pozve k sobě do vlčího doupěte, aby dnešní roztrhané spaní doklimbaly. Sám se posadí ke stolu a upraví zvonění
budíku, podle něhož bude kňučet na dobrou noc
stále později, když se dny natahují, ale dobré ráno
bude ohlašovat stále časněji, když se noci zkracují. To bude nemilé vstávání, což ho trošku štve.
Už je nový den. Dobiáš si protáhne hřbet, až mu
v něm zarupá, a vykročí za práh doupěte. Ustrne.
Pláň je všude uklizená, nepodupaná a pableskuje
v jitřním Slunci. Vyjukaně se drbe za levým uchem,
potom za pravým uchem, a nakonec za oběma:
„Že by ta včerejší půlnoční party byla jen šalebný
sen?“ Rozluštění záhady prozradí s úsměvem vítr:
„Nebudu tě napínat, sen to nebyl. Sněhovou pláň
jsem ještě za šera stihnul uhladit svým větrným
pláštěm. Příroda má ráda pořádek.“ Za takový čin
zaslouží, aby mu kmotr vlk Dobiáš nabídl pořádnou snídani. Však ji už paní Zima a vločka Adélka
pilně chystají...
Text: ZŠ
Ilustrace: Václav Skalák

Strašidelný
les

Vedle jednoho města byl les, kterému se říkalo
Les smrti. Povídalo se, že tam straší a ten, kdo
do něj vejde, se už nikdy nevrátí.
Jednoho dne se dva kluci rozhodli, že to prozkoumají. Sice se poněkud báli, ale nakonec se
rozhodli, že do toho lesa půjdou. Sbalili si batohy
a zkontrolovali, že mají všechno, co považovali
za potřebné mít s sebou. Potom vyrazili k lesu.
Když k němu došli, vylekali se, protože zakrákala vrána. Věděli, že se říká i to, že když ji tam
zaslechnou krákorat, stane se něco zlého. Chtěli
se vrátit domů, ale najednou uslyšeli nějaký jemný
hlásek.
„Pojď si s námi hrát!“ volal.
Vylekalo je to ještě víc, ale než stačili utéct,
stromy na kraji lesa se prohnuly, až udělaly bránu.
V ní uviděli dvě holky, které si byly podobné tak, že
byly úplně stejné.
Kluci se dali na útěk, ale holky se rozeběhly
za nimi. Ti dva kluci se domů už nevrátili,. Kdo ví,
jestli ještě žijí.

Strašidelná
panenka
Jednou chtěl jeden tatínek udělat radost synovi,
a tak mu koupil strašidelnou panenku. Když přišel
domů, řekl mu, že pro něj má překvapení.  Syn měl
radost, a protože byl nedočkavý, začal na tatínka
dorážet, aby ukázal, co mu donesl. Tatínek ale
řekl, aby neotravoval a počkal, až bude po večeři. Po ní mu krabici s dárkem ukázal. Syn dárek
rychle rozbalil.
„Jóóóó, to je krásně strašidelná panenka.
Děkuju! Jdu si hrát!“ vykřikl a zmizel ve svém
pokoji.
Tatínek ale uviděl, že v krabici zůstaly baterky
k panence, a tak šel za synem do pokojíčku. Tam
uviděl, že panenka mluví i bez nich a na kousky
roztrhala plyšáka. Tak ji pro jistotu vzal a hodil
do krbu, aby nevyvedla ještě něco horšího.

VRÁNA
Letěla vrána nad školou,
dostala ránu bačkorou.
K zemi už se klátí,
ach, ta puberta s námi mlátí.
Viděl to školník před školou,
bál se, že dostane bačkorou.
V kukani se schoval,
pana ředitele volal.
Romana B., ZŠ E. Beneše, Písek

A CO VY?
Nechat odpad tam, kde leží,
aby ničil jaro svěží...?
Takový já nebudu,
dělal bych si ostudu!

ŠKOLA
Dnes jsem nechtěl do školy,
máme samé úkoly,
je to pěkná robota,
už aby byla sobota,
to pojedu na chalupu,
tam si pěkně oddechnu,
na školu si celý víkend
ani nevzdechnu.
František Š., ZŠ E. Beneše, Písek
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Tentokrát se vydáme do Judské pouště, na jejímž okraji stojí pevnost Masada. Pro mne asi nejsilnější zážitek z celého cestování po Izraeli, i když nedokážu vlastně zdůvodnit proč. Prostě mne
tahle rozsáhlá historická památka, vybudovaná v prvním století před naším letopočtem judským
králem Herodem Velikým jako obranné útočiště před Židy, „fakt vzala“. Možná tady zapracoval
fenomén zvaný genius loci (duch vládnoucí tomuto místu).

Magnet jménem
Masada

Pevnost Masada stojí na vrcholku mohutného
skalního útesu a byla obehnána téměř půl druhého
kilometru dlouhými hradbami (přesně 1 400 m).
Stavitelé tohohle opevnění nebyli žádní troškaři –
ty zdi byly čtyři metry široké a doplněné řadou věží.
To si museli dělníci, nejspíš všechno otroci, pěkně
máknout. Uvnitř areálu pak byla spousta zásobá-

Pevnost Masada v Izraeli, výhled na severní
terasou.

která je společně s Gamlou nejstarší dochovanou
synagogou v Izraeli.   
A pak už začíná ta hlavní kapitola historie
Masady. Roku 73 přitáhla k pevnosti legendární
římská 10. legie. Vedl ji chlapík jménem Lucius
Flavius Silva. Asi to byl docela fiškus. Bylo mu
jasné, že na těch strmých uzounkých stezkách těžko může vojsko, navíc obtěžkané zbraněmi a výstrojí, pevnost
dobývat. Tak nechal na západní
straně navršit jakousi rampu –
byla to nesporně fuška, takže
není divu, že to trvalo až do dalšího roku. Ale i tady asi převzali
těžký úkol na svá bedra otroci,
i když nedobrovolně. Pak ale
už vzali Římani hradby útokem,
beranidlem je prolomili a vtrhli
do pevnosti.
Ovšem čekalo je překvapení.
Židovští obyvatelé už věděli, že
dál se římským vojákům neubrání, tak ještě před jejich vpádem
vypálili všechny stavby a spáchali hromadnou sebevraždu.
Pouze dvě ženy s pěti dětmi se
ukryly do prázdné vodní nádrže
a přežily. Ale ani ty asi nevěděly,
že duchovní ukryli pod podlahu
synagogy vzácné hebrejské, arapalác se spodní mejské a řecké svitky, jinak by
je dobyvatelé vydrancovali také.
Později byly tyto poklady přidány
ke svitkům od Mrtvého moře.
Pak byla v Masadě asi čtyřicet let římská posádka a v byzantském období tady sídlili nějací mniši,
které později zase vyhnali Arabové. Zdálo se, že
Masada byla zapomenuta... Znovu objevena byla
v roce 1838, ale na vykopávkách se začalo pracovat až ve druhé polovině 20. století. A začala se
vynořovat i legenda o její historii.
Určitě mnozí z vás viděli výpravný americký
velkofilm s názvem Masada,
který dobývání
pevnosti římskou
legií velice barvitě a plasticky
líčí. Hlavní roli
tam hrál Peter
0´Toole.
Mně
stačilo podívat
se dolů z hradeb
a nějak mi začalo
být líto spíš těch
stavitelů oné dobyvatelské rampy
než obléhaných
v pevnosti.
Ale i tady je plno dohadů a nejasností. Především se nedochovaly v žádných
židovských dobových pramenech záznamy o těchto událostech. Možná proto, že sebevražda je
v tomto náboženství těžkým hříchem a nechtělo
se rozvířit pochybnosti o hrdinství židovského osazenstva. Ale rozpor je i v tom, že při vykopávkách
v letech 1953-65 za účasti dobrovolníků z celého
světa bylo v objektu nalezeno jen pár koster. Kam
se tedy asi poděly pozůstatky té tisícovky židovských obránců?

ren a obrovských skalních cisteren na vodu, ale
také skladiště zbraní, kasárna pro vojáky, chlévy
a pohodlné paláce se stinnými terasami a vyhlídkami. Protože pevnost stojí na okraji pouště, bylo
nutné se zásobit nejen jídlem, ale také, a to především, vodou. A nemohlo se spoléhat jen na vodu
dešťovou, tak pěkně přehradili dvě horské říčky,
které se naplnily vždycky jen na jaře, a jejich vodu
svedli prostě do těch kamenných multinádrží. Měli
vody
nakonec
tolik, že si mohli
dovolit dokonce
i lázně a bazén!
Svahy
kopce, kde pevnost
Masada
stojí,
sálaly v dopoledním
slunci
horkým dechem
pouště a jejich
světlá pískově
béžová
barva
ve slunci vypadala ještě vyprahleji
než okolní poušť.
Možnost vyšplhat
se do příkrého Pevnost Masada
svahu serpentinovitě se vinoucí Hadí stezkou, nebo po nakloněné
rovině římského náspu jsme všichni jako jeden
muž zbaběle vzdali. Vyjeli jsme nahoru kabinovou
lanovkou a se zadostiučiněním a škodolibým uspokojením shora sledovali pachtící se lidské mravenečky, jejichž tempo se s postupem vzdálenosti
viditelně zpomalovalo. Nám stačilo ubíjející vedro
na nechráněných částech prohlídkového areálu,
všichni jsme byli jako zpocená červená rajčata.
Jak už bylo řečeno, Masadu nechal vybudovat
Herodes Veliký, pro něhož tady byly vystavěText: Hanka Hosnedlová
ny palácové objekty, pokoje zdobené mozaikami
Foto: Samphotostock.cz
a malbami. Pak už to začíná být trochu
zašmodrchané. Jestli jsem tomu dobře
rozuměla, další fází bylo obsazení pevnosti zélóty, kterým se někdy říká taky
sikarioni. A stalo se tak někdy roku 66 už
našeho letopočtu lstí. Těžko by asi hrstka židovských povstalců mohla pevnost
dobýt jinak. O pár let později se k nim
přidala další početná skupina židovských
rodin vyhnaných z Jeruzaléma jinými Židy.
Proč byli vyhnáni, přesně nevím. Ale víc
mi vrtá hlavou, proč se neuchýlili do nějaké hostinnější krajiny. Možná spoléhali
na ochrannou moc pevnostních hradeb.
Ale za dobu svého poměrně krátkého
pobytu tady zřídili v pevnosti synagogu, Lanovka jede do slavné Masady - oblast Mrtvého moře

Popletené a propletené
pohádky
Jak to mohlo být se
Sněhurkou a trpaslíky
V chaloupce, kde žila se sedmi trpaslíky
Sněhurka, po jejich odchodu do práce uklízela. Při
vytírání podlahy objevila pod Šmudlovou postýlkou
malou krabičku. Když ji otevřela, v krabičce začalo
něco svítit, jako by v ní byla malá hvězda. Byl tam
také složený papír a Sněhurka zjistila, že je to tajný
návod, jak se dostat do jiné pohádky.
Neváhala a řekla: „Hop, šup, ať jsem za trpaslíky!“
V tu chvíli se ocitla v krásné zahradě u nějakého
zámku. V trávě se tam povalovali trpaslíci. Když
uviděli Sněhurku, honem vyskočili, rozběhli se
po zahradě a začali pracovat.
V zahradě byla i princezna, která měla na hlavě
šátek a i pod ním na jejím čele něco zářilo. Když
uviděla Sněhurku a trpaslíky, vylekala se a začala
utíkat. Sněhurku napadlo, že by to mohla být
Princezna se zlatou hvězdou na čele. Četla o ní
pohádku, která se jí moc líbila, a tak se za ní rozběhla. Dohonila ji a usmála se na ni. Princezna se
přestala bát, začaly si povídat a skamarádily se.
Zapovídaly se a povídaly si a povídaly až do večera, kdy si Sněhurka vzpomněla na trpaslíky.
Ti, sotva zjistili, že si jich Sněhurka nevšímá,
přestali pracovat a šli do zámecké kuchyně za kamarádem šéfkuchařem. Seznámili se s ním už

před časem a věděli, že jim jistě dá něco dobrého.
„Ty máš s sebou nějaké sluhy?“ zeptala se
Princezna se zlatou hvězdou na čele Sněhurky,
když řekla o trpaslících.
„Trpaslíci mi neslouží, služku jim spíš dělám já.
Pomáhám jim s domácností a dělám v ní všechno
potřebné,“ odpověděla Sněhurka.
Potom šly spolu hledat trpaslíky, ale v zahradě
nebyli. Když zjistili, že je Sněhurka hledá, běželi se
schovat v zámku. První z trpaslíků se schoval pod
postelí, druhý se skrčil za malou židličkou, třetí se
ukryl pod peřinou, čtvrtý vylezl na lustr, pátý vlezl
do mikrovlnné trouby, šestý do myčky na nádobí
a sedmý byl namáčknutý za květináčem v okně.
Když je Sněhurka s princeznu marně hledaly,
trpaslíci to už nevydrželi a udělali na ně: „Báááf!“
Čtvrtý přitom spadl z lustru. Sněhurka rychle
vzala krabičku a řekla: „Hup šup, ať jsem i s trpaslíky zpátky v našem domečku!“
Ani se se svou novou kamarádkou nestihla
rozloučit. Ta se kvůli tomu ale nezlobila, protože
si řekla, že to Sněhurka s trpaslíky nemá vůbec
lehké.
Hana Růžičková, Kateřina Kolínová a Bára Šíslová
5. třída Základní školy Zlatá stezka Prachatice

Jak Karkulka
s Jeníčkem a Mařenkou
letěli na měsíc
Byl krásný den a Červená Karkulka se vydala
za babičkou, která měla svátek. Měla plný košík vína, džusu, ovoce, zeleniny a bábovku. Když šla lesem, který byl zarostlý křovím, stromy a vším možným, zakopla o kořen, upadla a vykřikla. Uslyšeli
ji Jeníček s Mařenkou, kteří šli právě kolem. Došli
k ní a zeptali se, co se jí stalo. Neublížila si a domluvili se, že ji k babičce doprovodí.
Narazili ale na rozcestí a nevěděli, kudy jít dál,
a tak se vydali napravo. Vyšli z lesa a pak šli přes
bažiny, jiné lesy, města a vesnice, až došli k moři.
Přepluli ho na lodi a potom šli přes hory, poušť,
i jinudy. Potom dorazili, ale ne k babičce, ale k vesmírnému středisku.
Prošli chodbami a různými místnostmi, viděli
různé věci a potom do něčeho vlezli a nevšimli si,
že to je raketa číslo 5, která měla letět na Měsíc.
Odstartovat měla už před hodinou, ale měla
zpoždění, a tak odstartovala s nimi, sotva do ní
vlezli.
Dostali hlad, a tak hledali, jestli je tam něco
k jídlu. Bylo, ale překvapilo je, že všechno je tekuté, například i sůl. Letěli celé dlouhé tři dny a tak
se zabavili tím, že hráli šachy, Člověče nezlob se

všehochuť od vás a pro vás

a jiné hry, které tam také byly.
Pak přiletěli na Měsíc a Červená Karkulka měla
mobil, který funguje i ve vesmíru, a zjistila, že se
právě tam přestěhovala její babička.
„Taková náhoda!“ řekl Jeníček.
„To ano,“ souhlasila Mařenka a dodala, že vidí
chaloupku, která by mohla být její.
Vedle ní stála ještě jedna další chaloupka, ale
to neřešili. Cink, cink, zazvonila Karkulka na zvon
u chaloupky, otevřela dveře a šla dovnitř. Jenomže
Jeníček a Mařenkou zůstali venku a šli se podívat
k sousednímu domku, kde bydlela Ježibaba. To
ale nevěděli. Šli dovnitř a ona je chytila a strčila
do klece.
Karkulka předala dárkový košík babičce, popovídala si s ní a potom šla za Jeníčkem a Mařenkou.
Venku je neviděla, a tak ji napadlo, že budou
v sousedním domku. Uviděla v něm Ježibabu a tak
ji zmlátila koštětem, které tam bylo u dveří, Jeníčka
s Mařenkou osvobodila, šli k raketě a odletěli zpátky na Zem. Cestou bloudili, ale nakonec šťastně
dorazili domů a tak všechno dobře dopadlo.
Text a obrázek: Radek Prokš
5. třída Základní školy Zlatá stezka Prachatice
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Zoo Hluboká, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 387 002 211, e-mail: info@zoohluboka.cz, www.zoohluboka.cz
Zoo Hluboká se od ledna 2020 stává chovatelem nového druhu zvířat. Sika vietnamský je
ve volné přírodě již vyhuben. Jeho existenci se podařilo zachránit jen s pomocí farmových chovů
a zoologických zahrad.

Nový druh v zoo

V přírodě již vyhubený
jelen
Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!
Poznáte mne podle nápadného světlého
srdčitého závoje kolem obličeje, je pohyblivý
a umožňuje mi měnit výraz. Můj hlas lze popsat
jako skřípání, sténání a chrastění. Rozpětí křídel mám kolem 80 cm a hmotnost 200 až 400 g.
Aktivní jsem v noci.
Vyskytuji se v širokém pásu mezi 40. rovnoběžkou severní a jižní šířky, severněji jen
v části Evropy a USA.
Kořist chytám náhlým pádem do trávy.
Nejvíc si pochutnám na drobných savcích, méně lovím ptáky nebo hmyz. V jižních krajinách
jsem známá i chytáním ryb, při němž se dokážu ponořit do vody jako orlovec říční.
Původně jsem hnízdila na skalách, ale v celém areálu se často usídluji i v blízkosti lidských
staveb nebo přímo v nich. Kladu 3 - 11 vajec
na holý podklad (tmavý kout budovy, opuštěné hnízdo vran nebo dravců apod.). Sedím
od prvního vejce, takže mláďata se líhnou postupně a jsou později různě velká. Doba sezení
je 29 až 34 dnů, hnízdní péče trvá 8 týdnů.
V letech chudých na myši zaostávají nejslabší
mláďata ve vývoji, nakonec zahynou a rodiče
je sežerou, nebo jimi nakrmí sourozence.
V letech, kdy je myší nadbytek, mohou některé
páry hnízdit znovu na podzim. Po svém prvním
přezimování dospívám, a kde potom zahnízdím, tam zůstávám po zbytek života.
U nás v zoo pomáhám zdejším lektorkám při
vzdělávacích programech a besedách pro děti.
Studenti si mohou zblízka prohlédnout např.
mé jakoby spálené peří. Zjistí také, jak je hebké a že díky němu létám naprosto neslyšně.
Vaše SOVA PÁLENÁ

Udržování populace siky vietnamského řídí
Evropský záchovný program (EEP) Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), řízený
Zoo Ostrava. Jeho koordinátor rozhoduje, které
zvíře je vhodné k chovu, kam se přesune atd.
Zoo Hluboká v tomto programu zakládá záložní
samčí skupinu a získá celkem 4 jedince. 2 samci
dorazili na Hlubokou 21.1. ze Zoo Schönbrunn
(Vídeň), další přijdou ze Zoo Ostrava a z Tierparku
Berlin. Jedná se o mláďata narozená v roce 2019.
Proč jen samčí skupina? Vzhledem k tomu, že
se jedná o stádové zvíře,
kde se během rozmnožování prosadí převážně dominantní samec a mladí samci
jsou ze skupiny vyloučeni,
docházelo by časem ke snížení genetické rozmanitosti
a příbuzenskému křížení.
Ve stádě zůstávají dcery
dominantního samce, a proto může být chovný samec
využit v chovu jen omezenou dobu. Poté je dobré
tohoto samce vyměnit za jiného, geneticky vhodného pokračovatele chovu.
Takového je možné odebrat ze záložních samčích
skupin. Nebo je možné ze záložní skupiny odebrat
samce a s mladými samicemi založit nový chov.
V ideální situaci je vhodné, aby se každá samice
v chovu alespoň jednou rozmnožila. K tomu potřebuje kvalitního a nepříbuzného samce. V případě
nepřítomnosti rezervních samčích skupin může
takto uměle založená populace zestárnout a přestat se množit.  
Do hlubocké skupiny byli proto vybráni samci,
kteří jsou geneticky cenní, a v budoucnu, pokud
bude potřeba, se využijí v dalším chovu. V tom
spočívá spolupráce zoologických zahrad.
Sika vietnamský je nejjižnější poddruh jinak

běžného jelena siky. Slovo sika pochází z japonštiny a znamená jelen. Jeho hmotnost se pohybuje v rozmezí 20 až 50 kg a výška v kohoutku
70 - 80 cm. Sika vietnamský je zajímavý svým
zbarvením. Zatímco v zimě bývá tmavě hnědé,
v letním období je jeho barva jasně rezavá s bílými tečkami. Podobné zbarvení mají i čerstvě
narozená mláďata, která se rodí většinou v březnu
a dubnu po 218 - 229 dnech březosti. Samice mívá
většinou jedno mládě. Laň po porodu mládě na několik dní odloží a chodí k němu pouze z důvodu
napojení. Dospívá okolo 2.
roku života.
Sika vietnamský obývá
lesnaté krajiny. Jeho potravou je listí, výhonky rostlin
a tráva. Po většinu roku tvoří samice s mláďaty samostatná stáda, která žijí odděleně od samců. Původně
žil sika vietnamský v severním Vietnamu a jihozápadní Číně. V současné době
je již v přírodě vyhubený
a chová se jen v zajetí, ale
uvažuje se o jeho vysazení. Ve volné přírodě byl
naposledy spatřen v roce 1990.
V Zoo Hluboká můžete siky vidět vedle expozice
jeřábů popelavých.

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.

DUBEN
11. 4. - VELIKONOCE V ZOO

Není plaz jako plaz

KVĚTEN
1. 5. - MAY DAY

Že nejsou všichni plazi stejní si názorně ukážeme na našich kamarádech z říše plazů. Dozvíme se mnoho
zajímavostí o jejich způsobu života a jakou roli v jejich životech hraje člověk. Zjistíme také, jak se o ně
správně starat. A která zvířata sem vlastně patří?
Program je určen pro MŠ, ZŠ i SŠ (obsah programu je vždy přizpůsoben danému typu školy a věku dětí,
studentů)
Celou nabídku vzdělávacích programů a bližší informace naleznete na www.zoohluboka.cz. Pro
objednání programů můžete využít elektronický formulář nebo kontaktovat naše vzdělávací oddělení
na telefonním čísle 387 00 22 12 nebo 602 390 355.

výstava

20. 5. - Muzikanti a jiná zvířata
25. 5. až 5. 6. - DĚTSKÉ DIVADELNÍ DNY
ČERVEN
20. 6. - Ptačí den
ČERVENEC
3. 7. - VEČERNÍ POHÁDKOVÁ ZOO
ZÁŘÍ
5. 9. - NETOPÝŘÍ NOC

Ukradená divočina
Zoo Hluboká se i letos zapojila do jedinečné kampaně Ukradená divočina. Ta informuje o pozadí nezákonného obchodu s ohroženými zvířaty a částmi jejich těl, především v Evropě se zaměřením na Českou
republiku. Zoo Hluboká se v posledních dvou letech společně s dalšími 11 českými a slovenskými zoologickými zahradami do kampaně zapojila a představila výstavu osvětových fotografií Ukradené divočiny
svým návštěvníkům.
Nyní kampaň oficiálně vydává již druhou sérii fotografií a jejich vystavením ve svém areálu se k osvětě
o nelegálním obchodu s divokými zvířaty opět připojuje i Zoo Hluboká. Fotografie upozorňují mimo jiné
na otravy dravců, obchod s korály i zabíjení kytovců nebo tygrů pro tradiční asijskou medicínu.
Výstava fotografií první i druhé série Ukradené divočiny je k vidění ve Vzdělávacím centru zoo během
února a března 2020.

Tygří loučení
Čtyři tygří adolescenti 19. 12. 2019 odcestovali
do svého nového domova v Zoo Bellewaerde
v Belgii. Před samotným transportem museli být
veterinářem postupně uspáni a byla provedena jejich prohlídka (např. vážení a odběr krve).
Po probuzení z narkózy se už přepravní firma
za doprovodu naší zooložky a chovatele tygrů
mohla vydat na dalekou cestu. Vše proběhlo bez
komplikací a odrostlým tygřatům se v novém působišti daří dobře.

Medvědí stařečkové
Naši medvědi hnědí – dvojčata Ben a Dick,
oslavili 30. ledna své již 31. narozeniny. Co se týče
pohybu, už na tom sice nejsou jako za mlada, ale
apetit mají stále dobrý. Přejeme jim do dalších let
hodně zdraví a silné zuby.

kalendář akcí
2020
Zoo není jen procházka mezi zvířaty.
Přijďte se k nám také dozvědět něco nového,
zajímavého, hrát si a bavit se.
Změna programu vyhrazena.
V případě nepřízně počasí může být akce
zrušena, nebo přesunuta na jiný termín.
Sledujte, prosím, aktuální informace na našich
webových stránkách www.zoohluboka.cz.
Informace o akcích na telefonních číslech:
387 002 211, 724 113 797 nebo 724 846 142.

školní výpravy do zoo

novinky
ve zkratce

ŘÍJEN
4. 10. - DEN ZVÍŘAT
31. 10. - STRAŠIDELNÁ ZOO
PROSINEC
5. 12. - ČERTI V ZOO
7. 12. až 10. 1.
- VÁNOČNĚ NASVÍCENÁ ZOO
24. 12. - ŠTĚDRÝ DEN V ZOO

SVĚT ZVÍŘAT JAKO NA DLANI

Stěhování u rysů
V rámci programu Evropské plemenné knihy
(ESB) putovala na konci ledna a začátkem února
3 mláďata rysů (2 předloňská a jedno loňské)
do Zoo Norimberk v Německu a do Parco Zoo
Punta Verde v Itálii. Do naší zoo můžete přijít navštívit rysici Maggie a její loňské mláďě. Rys Dox
v současné době obývá naši záchrannou stanici
Rozovy u Temelína.
Evropská plemenná kniha je program, kdy koordinátoři sestavují informace o narození, úhynu,
přesunech atd. daných druhů zvířat v členských
organizacích Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, které konkrétní druh chovají. Data
pak slouží k dalšímu rozboru.
První mládě roku
A prvním mládětem roku 2020 se stává…. hříbě
osla domácího. Osel Bohouš se tak stal 1. 2. 2020
pyšným tatínkem již 8. mláděte. Přijďte se sami
přesvědčit, jak moc je roztomilý a že je celý po mamince Janině. Jméno malý oslík ještě nemá, ale
bude začínat na písmeno B. Tak přece jen bude
mít něco i po tatínkovi.

