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noviny pro děti každého věku

Více než 300 dětí, z toho 87 dívek, bylo
ve středu 7. února 2018 propuštěno ozbrojenými
jednotkami operujícími na území Jižního Súdánu.
V nejbližších týdnech by mělo následovat dalších
nejméně 700 dětí.
„Je to důležitý mezník a významný úspěch
v našem vyjednávání o propuštění všech těch
tisíců dětí, které jsou stále drženy v ozbrojených
jednotkách a které, jak doufáme, se brzy znovu
uvidí se svými rodinami,“ říká Mahimbo Mdoe, zástupce UNICEF v Jižním Súdánu. „Jde o největší
propuštění dětí za poslední tři roky a je nadmíru
důležité, aby jednání pokračovala, abychom mohli
zažít více takto šťastných dní.“
Během symbolického propouštěcího ceremoniálu byly dětem odebrány zbraně a namísto vojenských uniforem dostaly civilní oblečení. V nejbližších dnech projdou všechny děti lékařským
vyšetřením a bude jim poskytnuta odborná psychosociální pomoc.

Svoboda

zdarma

Určitě existuje mnoho způsobů, jak může člověk člověku pomoci, jak můžeme ochránit trpící
děti. Dnešní úvodník věnujeme právě tomu, co si zaslouží velký a upřímný obdiv a díky.

České Dárky pro život

pomohly v 63 zemích světa
Dárky pro život od českých dárců loni putovaly
díky UNICEFu do Jižní Ameriky, Asie i Afriky, ale
třeba i do vzdálenějších koutů Evropy.
Šlo jednak o potřeby pro případy náhlé krize,
jako balíčky pro rodinnou hygienu nebo nepromokavé plachty, a jednak o věci, které by měly
být součástí každodenního života dítěte, jako jsou
školní sešity, tužky, batohy a jiné vzdělávací i sportovní potřeby.
Pro děti, které na mnoha místech světa bojují
s podvýživou, pak čeští dárci pořídili 34 350 sáčků
terapeutické výživy nebo 11 160 balení terapeutického mléka pro ty nejmenší. Jako prevenci

proti nemocem pak děti po celém světě obdržely
18 720 vakcín proti spalničkám, 57 460 vakcín
proti dětské obrně a 13 680 tablet antimalarik. To
však zdaleka není všechno. Díky českým dárcům
jsme mohli dětem v krizových oblastech zajistit
více než 5 milionů litrů pitné vody a stovkám těhotných žen umožnit díky moderním pomůckám
bezpečný porod.
A jakou částkou přispěli ti, kteří si Dárky pro
život koupili? Dohromady 2 142 527 Kč. Srdečně
jim tímto ještě jednou děkujeme!
Připojíte se letos i vy ostatní? UNICEF poradí
jak a s čím...
www.unicef.cz

dětským vojákům
UNICEF už také intenzivně pracuje na vyhledání rodin propuštěných dětí – některé se tak budou
moci se svými blízkými setkat už za několik dnů.
Děti, které byly uneseny ze vzdálenějších oblastí
země, budou prozatím umístěny do péče speciálních center do doby, než se terénním pracovníkům
podaří dohledat a kontaktovat jejich rodiny. V rámci reintegračního programu UNICEF budou mít děti
před návratem do školy možnost v intenzivních
vzdělávacích kurzech dohnat vše, co zameškaly.
Při návratu domů potom děti dostanou potravinový balíček na tři měsíce a na závěr projdou
ještě programem zaměřeným na praktické dovednosti a budoucí uplatnění. Častým důvodem, proč
dětí vstupují do ozbrojených frakcí, je totiž snaha
o zajištění živobytí pro sebe nebo svou rodinu.
„Ne všechny děti jsou naverbovány nedobrovolně.
Hodně jich vstoupilo do ozbrojených jednotek kvůli
tomu, že prostě neměly jinou možnost, jak uniknout extrémní chudobě a strádání,“ říká Mahimbo
Mdoe. „Proto je naší prioritou poskytnout těmto
dětem – a vlastně všem dětem v Jižním Súdánu
– pomoc, kterou potřebují, aby před sebou měly
jinou, nadějnou budoucnost.“
V Jižním Súdánu zůstává čtyři roky po tom, co
konflikt v prosinci 2013 začal, ve službách ozbrojených jednotek ještě asi 19 000 dětí, na jejichž propuštění a navrácení do normálního života UNICEF
intenzivně pracuje.
•••
Je 18. duben 2018 – Po propuštění tří stovek
dětských vojáků, k němuž došlo v polovině února, získalo tento týden svobodu dalších 200 dětí.
Od počátku roku UNICEF zajistil díky intenzivnímu
vyjednávání demobilizaci více než 500 dětí, stejný
počet dětí by se měl na svobodu dostat v následujících měsících.
Musovi je 14 let. Jeho rodina žije v Yambio.
Když šel jednoho dne se starší sestrou domů, zastavil je muž se zbraní v ruce a odvedl je do džungle. Už si ani nepamatuje, před kolika lety to bylo.
„Ti nejstarší ze skupiny vždycky všem odebrali
zbraně a s nimi pak přepadali vesnice a zabíjeli
lidi.“ Musa naštěstí nikdy nemusel nosit zbraň,
on a jeho sestra se skupině starali o jídlo, stavění
příbytků a úklid. Jednou ho zbili a jindy musel
zblízka jako trest přihlížet tomu, jak velitel zastřelil
jiného muže. Celou tu dlouhou dobu se těšil jen
z toho, že je s ním jeho starší sestra. „Připomínala
mi domov. Teď už je to mnohem lepší, líp spím,
na matraci a ne na zemi. Taky mnohem líp jím.
Tam v džungli jsme jedli třeba jen jednou denně.“
Musa se nyní moc těší do školy. „Chci udělat něco
správného,“ říká.

www.unicef.cz
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Propustka do léta
Takovou samozřejmou a netrpělivě očekávanou
propustkou na prázdniny je, ať chceme nebo nechceme, konečné vysvědčení v závěru každého
školního roku.
Je to vlastně vaše osobní odměna za celoroční práci, za pravidelné a svědomité, nebo
naopak liknavé studium, za vaši snahu či v tom
horším případě za občasné vyhýbání se školním
povinnostem. Poslední den ve škole, ať už očekáváte jakékoliv výsledky, je už od samého rána
slavnostní. Mnohdy to podtrhnou i kytice květin
určené učitelkám a učitelům. Určitě si je zaslouží,
jen si zkuste vzpomenout, kolikrát se snažili vám
pomoci, povzbudit nebo pokáráním vás dostat
na správnou cestu.
Zvláštní atmosféra je pak nesporně v devá-

Ilustrace Pyšná princezna, o které si přečtěte na straně 5

svět dětí
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tých třídách, protože tady dostávají žáci skutečně
poslední vysvědčení ze základní školy. Bude je
provázet na jiné školy nebo do učňovských oborů,
které si zvolili. Jejich cesty se zákonitě rozejdou
a přes veškerá ujišťování o nekončícím přátelství
se mnozí budou vídat už jen náhodně nebo při
jubilejních třídních srazech.
A přesto škola je tím nejhezčím a nejtrvalejším
poutem mezi těmi, kteří společně devět let otvírali
dveře třídy, potili se u tabule nebo nad archy testů
a těšili se z drobných školních radostí. Škola jim
všem dala vzdělání a teď už záleží jen na nich
samotných, jestli a jak ho dokážou využít v dalších
letech, kdy už kráčí od bezstarostného dětství
k zavazující dospělosti.
Hanka Hosnedlová

Čas barevných kuliček
Nedávno jsem při hloubkovém úklidu přišla na starý plátěný pytlík s nadepsaným jménem. Zvědavě
jsem do něj nahlédla a ejhle – kuličky. Staré hliněné kuličky. Některé si ještě zachovávaly barvu, jiné byly
už oprýskané, a některé se dokonce už drobily. Nedalo mi to, abych si nad tímhle pokladem ze starých
časů nezavzpomínala na naše dětská kuličková klání.
Hra s kuličkami přicházela ke slovu hned, jak slezl sníh a země trochu vyschla. Stačil rovný plácek,
patou boty vyhloubený důlek a už tu byly urputné boje o barevné hliněnky, z nichž nejcennější byly ty
nádherně blýskavé, metalízové. Ovšem daleko větší váhu měly skleněnky s duhovými vnitřky. A takovými drsnými a údernými bojovníky byly takzvané bugary – těžké kovové kuličky, které obvykle dokázaly
spolehlivě odrazit od důlku soupeřovy hliněné. Však se také při měnění počítaly za plnou hrst kuliček
obyčejných.
Proto mě tak nadchlo, když jsem před časem objevila zprávu o „kuličkiádách“, docela vážně pojímaných, a dokonce v tisku prezentovaných soutěžích ve hře s kuličkami. Také jsem se dočetla, že se tyto
kuličkové turnaje stávají součástí programů letních táborů. Kuličky zkrátka prožívají svůj vítězný návrat.
A víte, že se do tohoto soutěžení zapojují s vervou i dospělí? Tak doufám, že máte svůj pytlík s kuličkami
také již připravený – a důlek se vždycky někde najde...
-hh-

Okouzlující ostrovy
Bajky a jejich svět
6.
Jsou tu vaše
Zoo noviny!

Cestování
s mapou
o staletí zpět
Téměř až do konce prázdnin, přesně do 26. srpna, potrvá zajímavá výstava v Jihočeském muzeu
zahájená na začátku května.
Expozice s názvem Staré mapy Království českého obsahuje převážně tištěné mapy českého
území z období od 16. do 19. století, zapůjčené
z regionálního muzea v Českém Krumlově. Kromě
toho, že znázorňují hranice naší země v jednotlivých etapách, jsou i dokumentem zeměměřičské
dovednosti dané doby, ale především mimořádně
bohatým zdrojem informací o historickém vývoji
českého teritoria.
Vystavené mapy zaznamenávají, jak se vyvíjelo
zobrazování území Čech, někdejší Koruny české,
a v některých případech i okolních zemí.
Bez zajímavosti také není ani výtvarná dekorace
map, která je v podstatě samostatným uměleckým
dílem.
Možná byste dneska podle těchto map v krajině
zabloudili, ale pokud zabloudíte právě do této expozice, dorazili jste správně do cíle.
-hh-

Dobrá zpráva
Jaro, jaro už je tady,
hned nám vběhne do zahrady.
Nastal čas uklidit sáňky,
začaly vát vlahé vánky.
Na obloze slunce svítí,
všude roste pestré kvítí.
Už se blíží prázdniny,
budem dělat blbiny.
Ptáčci melodie zpívají
a děti si venku hrají.
Už můžem lízat nanuky,
jaro nám dává záruky!
Nikola Kačerová
6. třída ZŠ Zdíkov

Toto vydání vzniklo za podpory odboru ochrany životního prostředí Statutárního města České Budějovice
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Za hvězdami na Kleť
Jedenašedesát let je již v provozu veřejná
hvězdárna na Kleti (1 070 m n. m.) v podhůří
Blanského lesa. Je nejvýše položenou hvězdárnou v Čechách, a má tak výborné podmínky
k pozorování hvězd, ale i k objevování planetek
a komet. Na hvězdné mapě díky ní přibylo okolo
tisíce planetek a čtyři komety. Navíc spolupracuje
s Evropskou kosmickou agenturou a podílí se
na jejím dlouhodobém programu. A přínosem je
i pro laickou veřejnost – každý rok ji totiž navštíví
zhruba 30 000 návštěvníků.

Nejen ptačí zpěv...
Většina dnů v kalendáři je zasvěcena konkrétním jménům, ale mimo to i nějaké činnosti, skupině
lidí, problematice či vzpomínce. A měsíc červen
je plný takových zajímavých připomínek. Třeba
Den čistého ovzduší, který je hned po Dni dětí.
Naprosto poeticky pak zní Den ptačího zpěvu, pro
který byl vyhrazen 5. červen. Pocta záchraně tisíce
lidských životů patří Dnu dárců krve 14. června.
Ačkoliv Den tisku a internetu u nás držíme v září,
červen má zcela jiný: Světový den sdělovacích
prostředků, a to 16. června. A abychom se vrátili
zase k přírodě, zmiňme ještě Den rybářství, který
najdeme v kalendáři 27. června.
Co kdybychom si navíc udělali ještě Den
Robinsonů, který by byl svátkem nejen tvůrců
tohoto časopisu, ale i jeho čtenářů a spousty spřátelených duší. Jaké datum byste navrhovali?

Svědci minulosti
Už před loňskými prázdninami jsme psali o chátrajících hradech, tvrzích a hradních zříceninách,
kterých je nyní v Čechách a na Moravě zmapována asi stovka. Snaží se je obnovit různá dobrovolná sdružení po celé republice. Jejich členové
jsou nadšenci, kteří vítají každou pomocnou ruku.
Chcete se také alespoň trochu podílet na této dobrodružné činnosti pod vedením odborníků?

důležitá čísla

medailonek

pero

Význam slova domov se pro mě v posledních pěti letech rapidně změnil. Domov byl pro mne
dříve jen místem, kam jsem se denně vracela a kde jsem žila. Přestal pro mne být domovem tehdy,
když tam bylo víc zlého než dobrého. Čím tedy byl a proč se tak stalo?

Vítr

Hořká vzpomínka na domov:

Všude samí démoni

Všechny hezké vzpomínky v podobě narozeninových oslav, smíchu, dětského hraní, léta
na zahradě a prostého rodinného života překryly
vzpomínky nehezké, zlé a vlastně jedny z nejhorších, které mám. Má představa o domově je jasná:
Domov by měl být především místem bezpečným,
kde můžeme být sami sebou a můžeme zažívat
prosté radosti i smutky života. Také by měl být
místem, kde sídlí láska, rodinný život a jistý druh
klidu. Místem, kde se učíme, jak žít, co je správné
a co není, kde se z nás stane ucelený člověk. Nyní
tak domov vnímám. Předtím tomu tak nebylo. Bylo
to místo, kam jsem se v posledních letech bála přijít, místo křiku, násilí, nenávisti, vzteku, alkoholu,
lítosti, slz, neštěstí v jednom velkém kruhu.
Moje nynější já stojí před velkým žlutým domem,
otevírá vrátka a vchází. Rozhlížím se, zdá se to
tu být prázdné, i když tomu tak není. Vcházím
do předsíně, sundavám boty a udělám pomalý
krok do obrovského obývacího pokoje. Snažím
se navodit pozitivní mysl, dýchám. Cítím však
napětí, které se stupňuje každým krokem. Popojdu
a jako bych v obývacím pokoji viděla mé malé já
s bráškou, jak sledujeme večerníček na dobrou
noc. Nerozumím tomu, co se děje. A najednou
vidím zděšený výraz v očích mého malého já. Už
chápu - je to vzpomínka na první hádku našich,
kterou si pamatuji. Tak tohle pro mě dřív býval
domov. Vydám se po schodech, musím pomaleji
a pomaleji, až se naprosto zastavím. Další vzpomínka. Najednou koukám z patra na poslední
schod. Vidím své větší já a svého otce, oba jsme
v slzách, on cítí vinu, já neštěstí. Poslední okamžik, kdy jsem se ho zastala. Vyjdu schody a přes

Kameny

•••
LINKA DŮVĚRY PRO DĚTI
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Abeceda hradů a zámků

VOLEJTE VE DNE I V NOCI:
387 313 030
386 355 500

B - Cornštejn
Za touto historickou památkou budete muset až
na jižní Moravu k Vranovské přehradě. Jedná se
o obrovskou hradní zříceninu o neuvěřitelné rozloze. Ze tří stran ji obtéká řeka Dyje. Hrad byl založen v 1. polovině 14. století Lichtenburky. Roku
1465 byl dobyt vojsky krále Jiřího z Poděbrad,

387 410 864

•••

Štěpánka Malíková

všetečkova všehochuť
CITRÍN
Jedná se o žlutou, zlatožlutou nebo zelenožlutou variantu křemene. Důvod jeho zbarvení v těchto odstínech nebyl zatím uspokojivě vysvětlen.
Málokdy se nachází kámen jednolitého zbarvení,
který je obzvláště ceněný. Zajímavé jsou i odstíny
do oranžova, zlatooranžova nebo s červenými
záblesky, kterým se říká madeiry. Největší výskyt
těchto kamenů je v Brazílii, Španělsku, na území
bývalého Sovětského svazu, u nás pak na západní Moravě. O citrínu se tvrdí, že je to kámen
šťastný a štědrý. Údajně přináší člověku teplo,
dodává energii, zvyšuje tvůrčí schopnosti a odhání
špatné sny.

KRIZOVÉ CENTRUM
PRO DĚTI A RODINU
V JIHOČESKÉM KRAJI

chodbu projdu do svého pokoje. Je prázdný. Ale
najednou cítím obrovský tlak na srdci, opět vidím
své já a vlastně nás všechny. Vidím všechnu tu
bolest, kterou dokáže jeden člověk způsobit svými
činy. Vidím vše, ale nekoukám svýma očima, jsem
opodál a snažím se mít nadhled.
Už to dává smysl, čím pro mě domov býval?
Býval obávaným místem, protože nikomu z nás
nebylo jasné, co se stane příště, až zase přijde
opilý otec domů a nebude v našich silách se mu
postavit. Nikdo z nás nevěděl, kdy bude konec
a jak ten konec bude vypadat. Domov, který není
domovem, a otec, který není otcem. A jedna malá
ustrašená dívka, pamatující si každičký detail.
Pamatuji si většinu slov, které vyřkl, i jeho naštvané opilé oči. Dýchá to na mě ze zdí.
A teď zpátky k mému nynějšímu já. Sedím
uprostřed poloprázdného pokoje, který dřív býval
mým světem, mým místem. Sedím a nepoznávám
sebe ani tenhle dům. Ze zdí na mě vylézají démoni a brání mi dýchat. Kdo jsem a co to dělám?
Budu toho jednou litovat? Do domu jsem se již
pár měsíců nevrátila a stejně tak k otci. Nemohu,
jako by ho ti démoni úplně spásli. Ale kde je hlavní
problém? Lidé jsou různí a každému ublížíte jinak.
Nemohu překousnout, že mně a mému bráškovi
vzal dětství, vzal nám sebe sama - tátu. A nemohu
překousnout všechno to, čím terorizoval druhou
dospělou osobu mně nejbližší, které jsem s bráškou žila pod srdcem. Nemohu to překousnout,
pochopit a zatím ani odpustit.
Démoni nejsou jen ve zdech, jsou všude
i ve mně i v něm.

po roce 1542 znovu opravený, aby čelil tureckému
vpádu. Ale už od roku 1580 je registrovaný jako
hrad pustý. Poblíž najdete ještě zajímavou zříceninu hradu Frejštejna a o něco dále pak známý
Bítov. V letní sezoně se na Cornštejně konají různé akce historického šermu, koncerty a jiné.

Zajímavosti
Víte, že:
• V periodické tabulce prvků se nevyskytuje
písmeno J.
• Podávání rukou při setkání vzniklo ve starověku, aby si navzájem ukázali, že v rukou nemají
zbraň.
• Ocas komety směřuje vždy od Slunce.
• Devět z deseti živých organismů se vyskytuje
v oceánu.
• Nula je jediné číslo, které nemůže být zapsáno
římskými číslicemi.
• Google je ve skutečnosti číslo s milionem nul.
• Pokud budeš na dně hluboké studny nebo
vysokého komínu, uvidíš hvězdy i za dne.
- red -
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odkud přišla naše jména
Každé jméno má svou historii, svou cestu, své místo vzniku, svůj význam. Přiblížíme si alespoň
některá z nich. A už tradičně opět pokračujeme podle abecedy:
LUKÁŠ
Velice oblíbené jméno nejen u nás, ale i v dalších zemích. Podle bible byl Lukáš, který pocházel z jižní
Itálie, jedním z apoštolů Kristových. Původ jména nacházíme v latině a znamenalo – ten, kdo přichází
z Lukánie (jihoitalská oblast). Tvrdí se, že nositelé jména Lukáš jsou komunikativní, oblíbení a odvážní.
Najdeme řadu variant tohoto jména, u nás třeba Luk či Luky, ve světě pak Lukas, Luke, Luca, Lucas,
Lukasz, Luciano apod.
LUCIE
Jméno bylo odvozeno z latinského lux – světlo, takže Lucie znamená světlá, zářící. V biblické dějepravě
najdeme také svatou Lucii, která měla být upálená. Není jisté, zda to souvisí, ale na den jmenin Lucie se
slaví Svátek světel, který vznikl ve Švédsku už roku 1780. Jméno ve tvaru Lucia, Lucy apod. je oblíbené
i ve světě, mužská forma jména je pak Lucius, Lucián.
- red -

Vítr fouká, obrátil brouka,
brouk se však nevzdává,
na nohy se dostává.
Zaklepal nohama, rozběhl se,
běží,
vítr do něj foukl znovu
a už zase leží.
Stokrát se zvednout pokoušel,
způsob ale nenašel.
Zahrabal se do hlíny,
zmrzlý jako kámen,
na jaře se neprobudil,
byl s ním totiž ámen.
Ondřej Velický
6. B, ZŠ E. Beneše, Písek

Zrození motýlů
Je parné letní odpoledne. Teploměr ukazuje
ve stínu 31° Celsia. Nebe je blankytně modré,
nikde ani mráček. Ležím na dece a mlčky pozoruji
květinovou nádheru naší babičky. Najednou přilétá
malá včelka a usedá na nejbližší pestrobarevný
květ. Nožičky má plné pylu a jistě co nevidět
poletí do úlu. Včelky jsou pilné. I za největšího
horka v létě pracují, i když většina živočichů odpočívá. Včelka vzlétá a mizí v dáli. Ještě chvíli se
za ní dívám, ale pak se mi ztratí z očí nadobro.
Smutno mi tu ale dlouho nebylo. Na květ právě
přilétá krásná babočka paví oko. Zvednu se z deky
a opatrně k ní přicházím. Prohlížím si její velké oči,
sosáček a křehké nožky. Nejvíce mě ale zaujmou
její krásná barevná křídla. Je zvláštní, že něco tak
úchvatného umí příroda vytvořit. Většina živočichů
chce splynout s okolím, motýli ale ne. Mají pestrobarevná křídla, která je činí nápadnými. Babočka
najednou sevře křídla. Byla vyrušena. Ohlédnu
se, abych viděla, co ji tak vyděsilo. Metr ode mne
spatřím na zemi poskakovat rehka. Odstoupím
od babočky. Chci vědět, jak se babočka uchrání
před rehkem. Rehek přihopsá ještě blíž. Pak vzletí
a chvíli poletuje nad babočkou. Chystá se zaútočit.
V tu chvíli babočka rychle rozevře křídla. Rehek je
překvapen. Z křídel babočky se na něj totiž dívají
dvě velké oči. Rehek přeletí zídku k sousedům
a už je pryč. Babočka se vznese. Pospíchám za ní.
Letí přes celou zahradu a usedne na nedaleké
kopřivy. „Co bude dělat na kopřivách?“ podivím
se, ale nespouštím z babočky oči. Babočka klade
vajíčka! Dívám se na ten zázrak. Po chvíli babočka
odlétá a jediné, co po ní zůstane, jsou vajíčka.
Od té doby pozoruji vajíčka každý den, ale vždy
vypadají stejně. Až jednou… Vajíčka zčernala
a druhý den se z nich vylíhly maličké housenky.
Housenky jedly a rostly. Sedla jsem si na deku
vedle jejich hnízda v kopřivách a začetla se
do knížky Průvodce přírodou. Čtu, ale nevnímám
text. Musím totiž pořád pokukovat po housenkách. Na chvíli však zpozorním. V knížce se píše
o domácím odchovu housenek. Článek mě velmi
zaujme. Přečtu si ho ještě podruhé a potřetí a poté
odebírám z hnízda deset housenek. Moje sestra
má teď volné terárko, ve kterém před časem chovala pakobylky. Už nebude prázdné, budou v něm
teď bydlet housenky.
Každý den jsem housenkám vyklízela a dávala
jim čerstvé kopřivy. Každý den jsem se starala, aby
měly to nejlepší. Až jednoho dne... Uviděla jsem,
jak se jedna housenka zavěsila posledním párem
nožiček k terárku. Nastalo kuklení. Housenka
pomalu svlékala svou kůži, pod kterou se tvořila
úplně nová kůže - kukla. Postupně se zakuklilo
všech deset housenek. Nastala doba čekání - čekání na proměnu housenek v motýla. Čekala jsem
den, dva, tři, celý týden. Po týdnu kukla ztmavla
a jednoho dne začala praskat. „Je to tady!“ říkám
si a překvapením, údivem a radostí současně mi
tlouklo srdce. Začalo se objevovat cosi zmačkaného. Z kukly se líhl krásný motýl. Byl to nádherný
okamžik, okamžik zrození, okamžik, který stojí zato prožít. Oči jsem měla vykulené a dech se mi tajil.
Počkala jsem, až si motýl usuší křídla. Poté jsem
ho vzala opatrně na prst. Chvíli na něm nehnutě
seděl a zanedlouho se vznesl nad naši zahradu
plnou květin. V duchu jsem mu ještě popřála hodně štěstí... Do tří dnů se postupně vylíhlo všech
deset baboček a já je všechny vypustila do přírody.
Vznášely se nad naší zahradou a ladně poletovaly
z květu na květ. Až zase někdy babočku paví oko
potkám, mohu doufat, že je to ta má...
Eliška Ježková, ZŠ Matice školská, České Budějovice
(jedna z vítězných prací – Jihočeský úsměv 2017)
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Třetí číslo Robinsona je vždy předzvěstí, že velké letní prázdniny jsou už za dveřmi. Ale než se na ně rozprchnete, dlužíme vám odpověď na minulou doplňovačku a samozřejmě jména výherců. Takže pěkně
postupně - Všechno řekne příští řádek: jaru sluší jen pořádek. Poradit si s odpady, nejsou žádné záhady.
A výherci se stávají: Nela z Tábora, Jerguš z Českých Budějovic a Barbora ze Strakonic.
Chyby v textu minulého dílu Život mezi paneláky najdete na konci příběhu v rámečku.
Gratulujeme a nezapomeňte - na další straně je zase doplňovačka o ceny!

Život mezi paneláky

Mléčný bar na rohu ulice ještě ani nestačil
otevřít a naše parta už přešlapovala před jeho
dveřmi. Tentokrát si dali s Jakubem slovo tady,
odkud to bylo ke štábu vlastně nejblíž. A navíc
v mléčném baru pracovala Jakubova maminka.
Ta se taky po malé chvilce objevila mezi dveřmi
společně s Jakubem, který nesl skládací plátěný
košík a v něm nadýchané věnečky, ořechové
rohlíčky, několik hnědých plastových kelímků a vysokou termosku s mléčným koktejlem. Jakubova
maminka popřála skupince hodně štěstí a zmizela
ve výrobně.
„To všechno sníš?“ otázal se provokativně Petr
a zvědavě nakukoval do košíku.
„To víš, že jo, ty mlsoune,“ zasmál se Jakub.
„Pojďte rychle pro úkoly a pak si sedneme do parku a sníme to, ať se s tím nemusím tahat. Vsadím
se, že jste ani nesnídali...“
„Já snídala, ale určitě takovou dobrotu neodmítnu,“ hned se přihlásila Veronika.
„Já tedy sice taky snídala, ale na dortíčky si
udělám místo vždycky,“ přidala se Monika.
Skupinka se dala do pohybu směrem k vodárenské věži.
„A kde je Pavel?“ vzpomněl si najednou Jakub.
Než stačil jeho bratr odpovědět, vynořil se na druhém rohu ulice Pavel a řítil se k nim. V ruce mával
bílou obálkou.
„Já jsem tam zaběhl rovnou, ušetřím vám cestu,“ zhluboka oddechoval Pavel. „Nesl jsem babičce nějakou zeleninu a oběd od mamky, tak jsem to
měl při cestě. Naštěstí tam Tomáš už byl...“
Lucie se podezřívavě podívala na Pavla, pak
na Jakuba a na ostatní. Všichni byli sice překvapení, ale nikdo nic nenamítal, tak se Lucie zase
začlenila do hloučku.
„Tak jdem do toho parku rovnou,“ uzavřel Jakub
chvilku rozpaků a partička se otočila o devadesát
stupňů. Lavičky kolem kašny byly už od ranního

sluníčka vyhřáté a naštěstí ještě i prázdné.
„Ale nejdřív to sníme,“ prohlásil nesmlouvavě
Jakub a zamával košíkem. Děvčata se chopila papírových tácků, na které nandavala po dvou zákuscích, a Hugo s Petrem nalévali koktejl do kelímků.
Na chvíli se rozhostilo kolem ticho přerušované
jen šustěním papírových kapesníčků, které všem
rozdala Veronika.
„Dojedeno?“ zeptal se Jakub, když spolkl poslední sousto. Odpovědí mu bylo jen tlumené mručení a pokyvování hlavami. „Tak odneste někdo
ty tácky, kelímky a papíry do kontejneru. Támhle
zrovna stojí u vchodu do parku.“
Monika uchopila košík, do kterého ostatní naházeli své tácky, kelímky a ubrousky, a upalovala
s ním po cestičce k ohrádce s kontejnery. S hlavou
stále otočenou ke kamarádům rychle vysypala
jeho obsah do modré nádoby a běžela zase
zpět.
„Tak už to
otevři,“ nemohl se dočkat
Hugo,
když
Jakub zvedl
obálku do té
doby spočívající vedle
na lavičce.
„No, myslím, že tentokrát to bude
kapku
těžší,“
řekl Jakub, kdyžž
očima přeletěl text prvního úkolu. „Poslouchejte. Každý
hlavně papír sbírat hledí, víte, co z něj bude pak?
Vajíčka v něm hezky sedí, U Burdů vás čeká další
znak.“
„U Burdů je támhleten krámek s potravinami.
Tak tam jdeme,“ zasáhla Monika a ostatní bez reptání vykročili za ní. Prodavačku v obchodě vůbec
nijak nezarazilo, když se celá jejich horda vecpala
do krámku.
„Prosím vás, kde máte vajíčka?“ zeptala se
celkem zbytečně Lucie, protože na pultu kralovala
pyramida papírových plat s vejci. Všichni na ni
hleděli trochu zaraženě, ale Pavel se k ní odvážil
přistoupit a zvednout horní papírové plato, které
kopici přikrývalo. A skutečně – v jednom z důlků
byl složený červený papírek. „Najdi barvu stejnou,
jen o kousek dál, tam, co kdysi oheň plál,“ četl
Pavel nahlas. „Tak to tedy nevím…“
„No, jdeme ven a děkujeme vám,“ ujal se zase
velení Jakub a s papírovým platem vykráčel ven.
Venku před krámkem se všichni rozhlíželi na obě
strany, až Veronika vykřikla: „Už to mám. Hele, ta
vitrína patří hasičskému sboru a uvnitř je červený

leták...“ Hlouček se překotně nahrnul před vitrínu
a snažil se objevit na letáku další instrukce. Plato,
které Jakubovi překáželo, přeložil a nacpal do odpadkového koše před obchodem.
„To je pozvánka na neděli, že se na hřišti bude
konat soutěž mladších žáků z hasičského oddílu,
co má ve znaku žabku. Ale co my s tím?“ rozpačitě
se zeptala Monika.
„No, co? Asi že máme jít na to hřiště, ne?“ zaskóroval Petr.
Skupinka se zase dala do pohybu. Hřiště bylo
poměrně dost daleko od obchodu, ale sluníčko svítilo a do uzávěrky soutěže bylo času dost. A nebyli
jediní, koho sluníčko vylákalo na hřiště. Maminky
s kočárky a batolaty na pískovišti, u prolézaček,
skluzavek a dalších atrakcí, měly co dělat, aby se
jejich ratolesti nepotloukly.
„Jé, kolotoč, pojďte se svézt,“ zajásala Lucie a rozběhla se k osmihrannému otáčejícímu se
mihrann
kolotoči a její kamakolo
rádky za ní.
„Kluci, roztočte nás,“ zaprosila
Veronika
a kluci se nedali
pobízet.
Za chvíli už se
kolotoč otáčel
o sto šest.
„Zabrzděte,
vždyť ta žába
uprostřed spadne,“ tlumila jejich
nadšení Monika.
„No jo, žába!“ zahalekal
Hugo. „Máme přece najít žábu!“
Teprve teď to došlo i ostatním a hrnuli se doprostřed ke sloupku s plastovou jasně zelenou žábou.
Ta měla v packách maličký balíček. Na jeho obalu
bylo jasně vidět logo soutěže.
S ukořistěným balíčkem se všichni rozesadili
na trávníku. Petr strhl obal, odhodil ho dozadu do
keřů a vytáhl kousek jasně modré látky.
„To je fleece!“ zajódlovala Lucie.
„Na co nám bude kus hadru?“ zaprotestoval
Hugo.
„Hele, je tam ještě papírek a na něm je něco
napsáno,“ přerušil ho Pavel. „Přečti to,“ přitočil text
k Jakubovi.
„Tři vzorky recyklace, to je zase vaše práce, sesbírejte písmena, tam je vaše odměna,“ četl Jakub
a ostatní kroutili hlavami.
„Já už asi vím,“ vykřikla najednou Monika.
„Každý ten vzorek byl přece z něčeho recyklovaný,
ne? Takže to plato od vajec z papíru – máme P. Ta
žába je umělohmotná, tak z plastů, máme zase P.
A fleece je z PET lahví – P...“

PAPÍR

PLASTY

SKLO

Nejdříve to vypadalo na pekelnou nudu!
Jen řekněte, co o prázdninách podnikat
na sídlišti plném paneláků? Otrávená nálada
se proto začínala chytat i naší party jinak
nápaditých kluků a holek, když jim náhle
neuniklo, že se cosi děje. Jakub, Hugo, Petr
a Pavel, Veronika, Lucie a Monika zbystřili.
A bylo rozhodnuto! Několikadenní soutěže,
kterou v bývalé vodárně vyhlásil jejich starší
kamarád Tomáš, se určitě zúčastní už proto,
že mezi přihlášenými nechybí ani Ríšova
parta, se kterou jsou tak trošku na kordy. Ale
hlavně, že sami sobě dokážou, co umí a jak
mohou pomoci životnímu prostředí na jinak
docela fádním sídlišti.
A tak se v minulých Robinsonech zrodil
tenhle bezva příběh. Dnes je zde jeho pokračování...

Vydřička Zdenička radí

Do kontejneru patří
• noviny, časopisy
• kancelářský papír
• reklamní letáky
• knihy, sešity
• krabice, lepenka, karton
• nevadí papír s kancelářskými sponkami
• není nutné odstraňovat
fóliové okénko z obálek
Do kontejneru nepatří
• mokrý, mastný a jinak znečištěný papír
• uhlový a voskovaný papír
• použité pleny a hygienické potřeby
• papírové kapesníčky, ubrousky

Do kontejneru patří
• sešlápnuté PET lahve od nápojů
• plastové obaly
• fólie - čisté
• prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
• polystyren
• plastové obaly od drogistického zboží
• ostatní plastové předměty
(hračky, květináče apod.)
Do kontejneru nepatří
• textilie z umělých vláken, linolea, guma, molitan
• nádoby od léčiv
• výrobky z PVC
• plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
• plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety,
kabely)
• hygienické potřeby (zubní kartáčky, vatové
tyčinky apod.)

Vydřička Zdenička už třídit umí. A co ty?

Do kontejneru patří
• lahve od nápojů
• skleněné střepy
• tabulové sklo (bez drátěné vložky)
• skleněné předměty
• zavařovací sklenice (prázdné)
Do kontejneru nepatří
• keramika, porcelán
• autosklo
• drátěné sklo
• zrcadla
• žárovky, zářivky

NÁPOJOVÝ KARTON
Do kontejneru patří
• nápojové „krabice“ od džusů, mléka a mléčných
výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček apod.
Do kontejneru nepatří
• nápojové kartony znečištěné zbytky potravin
nebo chemickými látkami

„Tři p, to tedy fakt nevím, co si máme myslet,“
zase zasejčkoval Hugo.
„Asi tuším… Tři P je přece ten nový klub dětí
na Malém náměstí,“ vykřikla Veronika.
Víc už říkat nemusela, všichni se jako na povel
dali do pohybu daným směrem. Klub měl sice otevřeno, ale naše parta nevěděla, kde a co vlastně
má vůbec hledat. Rozhlíželi se rozpačitě a nešťastně kolem sebe, až se Pavlův pohled zastavil
na malé barevné dřevěné skříňce nad stolkem
s kreslicími potřebami. Recyklovník, přečetl si
pomalu, a pak se rozběhl ke stolku. V malém
šuplíčku pod skříňkou ležely jasně žluté kartičky.
Jakub po nich beze slova sáhl a ukázal je ostatním: „Naše písmena.“
„Tak co tam máme: té, dvě měkká í, éčko, déčko
a áčko...“ vypočítával Petr.
„Víte co, napíšeme si ta písmenka ze včerejška a předvčerejška taky na kartičky, tady je jich
plno a zkusíme je nějak seřadit,“ navrhl Jakub
a ostatní horlivě připravovali papírovou skládačku.
A třebaže si všichni mysleli, že tahle část soutěže bude nejjednodušší, celou věčnost seřazovali
a přehazovali kartičky s písmenky, ale smysl jim
to stále nedávalo. Někdy písmenka chyběla, jindy
přebývala. Ale nakonec byla snaha přece jen korunována úspěchem:
„Máme tady slovo odpady a slovo řídíme,“ konstatovala Veronika. „Jo, ale zbylo písmenko té...“
„No jasně: Třídíme odpady!“ doslova zakřičel
Hugo!
„A můžeme jít za Tomášem!“ zavelel Pavel.
-o-o-oDalší ráno zastihlo Jakubovu partu seřazenou
před pracovním stolem Tomáše, který se tvářil
nadmíru slavnostně a radostně:
„Dovolte mi, abych vám poblahopřál k úspěchu.
Byli jste fakt dobří! Jste vítězové, a tak o víkendu
pojedete kam?“
„Do aquaparku!“ sborově zahlásili kluci a děvčata a samou radostí se začali objímat. Vyhráli
a jedou do aquaparku! Hurá!!! To bude zase parádní zážitek…
Text: Hanka Hosnedlová
Ilustrace: Zdeňka Študlarová

Soutěžní úkol pro čtenáře
Naši hrdinové se během třetího dne dopustili tří chyb. Dokážete je najít a popsat? Budeme
čekat na vaše odpovědi.
A ještě vám dlužíme chyby z minula:
• Petr odnesl špinavé hadry do žlutého kontejneru místo do černého na komunální
odpad.
• Petr odnesl umaštěný papír od bublaniny
do modrého kontejneru místo do černého
na komunální odpad.
• Kluci vhodili všechny sklenice do zeleného
kontejneru a nerozdělili je na směsné a čiré sklo.
V redakční poště jsme opět našli i dopis
s následující básničkou o třídění odpadů.
Doufáme, že nám příště dorazí psaní i z nějaké
jihočeské školy.
Ať už sami, nebo celá třída, napište něco
podobného a pošlete nám do redakce - můžete
poštou, ale stačí i mailem na známou adresu:
redakce@noviny-robinson.cz.

EKO-říkanka
Modrá, žlutá, zelená,
každý ví, co znamená.
Papír sbírám jenom čistý,
s plasty jsem si vždycky jistý.
A sklo třídím svědomitě zná to dneska každé dítě.
Třídění je zábava,
i když někdo nadává.
Žáci z brněnské ZŠ

List věnovaný správnému třídění odpadů ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
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zábava

Doplňovačka s kvízem
17.
Vyluštěnou tajenku nám zašlete
do 30. června 2018
na e-mail:
redakce@noviny-robinson.cz.
Tři z vás vylosujeme
a odměníme.
A nezapomeňte uvést celé jméno
a adresu,
ať vás pošťák s dárečky
lehce najde!
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Kdy sbíráme odpadky?
Ve všední den i ve svátky.
Také úklid tábořiště,
... tajenka.
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Vesmírná dobrodružství

3.

Námět a text: Hanka Hosnedlová, stránku nakreslila: Zdeňka Študlarová

www.jihocesketrideni.cz • www.recyklacni-alej.cz • www.jaktridit.cz • www.tonda-obal.cz

cesty a setkání

5

Pokud se rozhodnete pro cestu do Indonésie, je třeba myslet i na to, které ostrovy pro své putování zvolíte. A vybírat je opravdu z čeho – Indonésii totiž tvoří víc než 17 500 ostrovů rozdělených
do 33 provincií, z toho je zhruba 8 000 ostrovů obydlených. Ovšem některé ani nemají jméno.
Tohle souostroví se táhne v délce 500 km podél rovníku a z jednoho ostrova na druhý je možné
se přemisťovat pouze dvěma způsoby – lodí nebo letadlem. Obojího jsme s kamarádkou při naší
cestě dostatečně využily a byly jsme překvapené jak nízkou cenou letenek, tak lístky velkých
přepravních trajektů.

Země
tisíců ostrovů

Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí na světě, existují zde víc než tři stovky jazyků a nejméně
dvojnásobek nářečí. Proto bylo nutné najít jednu
společnou řeč, a tou se stala indonéština, která
vznikla někdy kolem roku 1928 a jejíž základ tvořila malajština. Ve městech a turistických oblastech
se domluvíte také anglicky. Najdete zde především
muslimy, ale také buddhisty, hinduisty a křesťany.
Víc než tři a půl století kolonizovali většinu ostrovů
Holanďané, kteří zde vystavěli silnice, železnice,
školy, nemocnice… Ale tamější nerostné bohatství
lákalo i další dobyvatele. Nicméně po druhé světové válce získala Indonésie nezávislost a je na to
nesmírně hrdá.

Přiletěly jsme na ostrov Jáva, do hlavního města
Jakarty, kterou možná budete znát z dobrodružných románů a filmů pod názvem Batávia. A byly
jsme v údivu nad všemi těmi technickými vymoženostmi, moderní architekturou, bezvadně zvládnutým systémem skutečně levné místní dopravy
a neuvěřitelným množstvím motorek, v naprosté
většině japonské výroby. Stejně jako u aut. A motorky zde také fungují jako levné, oficiální taxi,
i když hojně využívané taxíky společností Uber
a Crab jezdí za tak nízké ceny, že se nám to nechtělo ani věřit. A pozor - jezdí se zde vlevo a nikoho v podstatě nezajímá, kolik osob se dokáže
vmáčknout třeba na jednu malou motorku. A ještě
něco – snad každý, koho potkáte, má výkonný
moderní mobil, který je neustále v provozu. Je
zajímavé, jak rychle se zde přizpůsobili této technické novince – téměř na všech veřejných místech
jsou zástrčky na nabíječky. Na nádražích, letištích,
v obchodech, na toaletách, ve vlacích, autobusech
i v městské dopravě, dokonce i v mešitách.
Hned po příletu se z nás staly „milionářky“.
Za jeden jediný dolar totiž dostanete mezi čtrnácti a patnácti tisíci indonéských rupií. Nějakou
chvíli nám trvalo, než jsme se naučily rozeznávat
všechny ty bankovky s velkým počtem nul. Co nás
ale zaráželo, jak místní s bankovkami zacházejí.
Obvykle je zmačkají do koule a vstrčí do kapsy.
Podle toho pak také bankovky vypadají. To ale
Indonésanům vůbec nevadí. Ostatně, faktem je,
že se stále usmívají. Alespoň většina z nich.
Úsměvem vás povzbudí i odzbrojí. Usmívají se,
když je chválíte, když o něco žádáte, a oni nemohou vyhovět, i když je peskujete.
Jakarťané by nám asi neodpustili, kdybychom
nenavštívily Monas, což je 132 m vysoký památník, národní monument, s vyhlídkou na město
a s muzeem o historii země. Opomenu desítky
dalších historických i novodobých objektů,
ale zmíním se ještě o mešitě Istiqlal, která
je největší v jihovýchodní Asii. A o výstavné katedrále Gereja Cathedral Catolic, kde
jsme natrefily na svatbu čínských křesťanů – musím říci, že málokde jsme viděly
tolik krásných a nákladných rób jako zde.
Ale neméně zajímavé jsou ovšem zdejší
tržnice, které navzdory rozlehlým moderním obchodním centrům a supermarketům
nechybějí v žádném městě. Váš zájem
nesporně přitáhne přehlídka různých druhů
ovoce a zeleniny, které vlastně neumíte ani
pojmenovat a pro mnohé z nich ani české
názvy neexistují. Totéž se dá říci o jídlech
na stáncích a v tamních bistrech, kterým se

říká warungy - polévky, různé smažené koblížky
a taštičky se zeleninovou nebo masovou náplní,
vařená rýže v úhledných balíčcích z palmových
listů, jakési bílé knedlíčky s ostrou omáčkou – vše
neuvěřitelně levné. Téměř ke všemu se používá
sampal - oranžová, červená nebo zelená omáčka,
ostřejší než tabasco. Ale místní včetně malých dětí
jsou na tyhle chutě zvyklí a nic jim to nedělá, zatímco vy se dusíte, lapáte po dechu a máte pocit,
že vám shoří hrdlo.
Naše návštěva se překrývala s ramadanem,
což je pro muslimské obyvatele měsíc půstu. Tedy
od východu slunce do jeho západu nesmí jíst, pít
ani kouřit. A tak se vždy netrpělivě čeká na hlas
muezína, který se v danou dobu po západu
slunce ozve z amplionů, aby se mohli pustit
do jídla. To už mají jídlo připravené a hned
se do něho s chutí a vervou dají. Pokud se
chtějí najíst i ráno, musí vstát před rozedněním. Není výjimkou, že se hromadně
jí na ulici, v parcích, ve warungách nebo
v mešitách. A pozor, v jídelnách, ve společnosti, ale ani v kuchyni se nesmí smrkat, to
je považováno ze neslušné. Takže běžným
úkazem je, že se popotahuje... Problémy
jsou ovšem s pitnou vodou. Nikde se nepije
voda z kohoutků. A to ani místní obyvatelstvo. Všichni si kupují balenou vodu v demižonech nebo lahvích.
Asi vás bude zajímat otázka školství.
Takže školní docházka je i tady devítiletá
a povinná, ale zdá se, že se to tu s docházkou až tak přísně nebere. Pochopitelně, že
jsou zde jako jinde školy státní a školy soukromé,
které poznáte zejména podle školních uniforem,
ne vždy úplně slušivých. Úroveň vzdělání tu však
není příliš vysoká, a tak sem dojíždějí na stáže
vysokoškolští studenti z různých zemí a snaží se
se vzděláváním dětí pomáhat.
Absolvovaly jsme východ slunce nad světoznámým kráterem Bromo. Už sama cesta na místo,
kde se sejdou davy turistů, kteří ostošest tenhle
nádherný zážitek fotografují, byla náročná, a to
nemluvím o zimě, na kterou jsme vůbec nebyly
připravené. Zato pak při výstupu na vrchol kráteru
bylo vedro zase až přílišné.
Ačkoliv jsme si cestu naplánovaly na období sucha, na Sulawesi (dříve Celebes), jednom ze sedmi ostrovů, které jsme procestovaly, nám většinou
pršelo. I tak jsme ale obdivovaly tamější přírodu
– šťavnatá zeleň všech možných odstínů, květiny
různých tvarů a jásavých barev, tradiční rýžová
pole, která dávají úrodu i dvakrát, třikrát do roka.
Vlastně každý z ostrovů je jiný – ať už geograficky,
nebo typem obyvatel.
Nejen děti, ale i dospělí se strašně rádi fotografují, zejména s bílými turisty, kterým říkají bule,
což je zřejmě zkomolenina holandského označení
pro bělochy. Na venkově pak se děti kolem nás
rojily a snažily se dotknout aspoň naší ruky. A když
jsme navštívily jednu rodinu, kolem jejího domu
se shromáždila bez ostychu téměř celá vesnice,
hlavně ženy a děti, které zvědavě a bez zábran
nakukovaly do dveří, co asi děláme.
Mohla bych ještě mluvit o plavbě lodí, o ostrově
Komodo a komodských dracích, o krásném koupání v moři, o tradičních pohřbech se zvířecími
oběťmi a desítkách dalších věcí, ale to až zase
někdy příště.
Text a foto: Hanka Hosnedlová

Co říkají kameny
Již počtvrté se pod střechou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích konala Mineralogickogeologická olympiáda, konkrétně její jarní krajské
kolo. Cílem této soutěže bylo, jako i v předešlých
ročnících, nejen podpořit znalosti žáků a studentů,
ale vzbudit v mladých lidech zájem o tento vědní
obor. A právě olympiáda dokazuje, že geologie
rozhodně není jen mrtvá a nudná věda a kameny
že mají svou přitažlivost.
V teoretické části si mohli soutěžící ověřit své
znalosti z oblasti fyzikálních a chemických vlast-

ností nerostů, ale také teorii o jejich vzniku či
rozdělování hornin podle jejich původu a určování
jejich stáří podle stupňů vývoje v jednotlivých geologických obdobích. Kromě jiného přišly ke slovu
i otázky o stavbě a vývoji Země a jejích povrchových tvarů.
Praktická část pak prověřila poznávání skutečných nerostů, hornin a zkamenělin podle vzorků.
Pro účastníky ze základních škol v rozsahu učiva
pro deváté třídy, samozřejmě s přihlédnutím ke geologickým podmínkám našeho kraje.
-hh-

O pyšné princezně
Byla jednou jedna princezna a ta řekla myslivci, aby jí dal živého medvěda. Ale ještě byl jeden chudý
muž, prosil princeznu, aby ho pustila zpět do přírody. Princezna svolila, ale udělila mu tři úkoly. Tak to
ano, řekl chudý muž. Tak mu udělila první úkol: musíš vylézt na támhletu horu. Tak na ni vylezl. Zatímco
chudý muž lezl na horu, myslivec přinesl medvěda. A za chvíli se vrátil chudý muž. Teď musíš vyzvednout
dvě truhly zlata. Tak ty dvě truhly uzvedl. Teď přišel na řadu třetí úkol. Teď musíš dojít do lesa a zpátky.
Tak to udělal. Princezna povolila chudému muži propustit medvěda. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Josef Váňa, ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice

Africký šnek

Mám překrásné terárium v obýváku na poličce.
Dávají mi výbornou mrkev, jablko, okurku a jiné
dobré pamlsky. Ale jsem rád, že mi nedávají rajčata, nemám je rád, protože ztrácím vápník a pak nevypadá moje ulita dobře, naopak si dávají záležet,
abych měl dost vápníku. Ale je krásné, jak mi nedávno udělali prostředí pro mě příjemné tím, že mi
vyměnili mou speciální hlínu, a dokonce byli hodní,
že mi do terária dali i mech a trochu jejich bylinek.
Byl to tak krásný moment, že jsem se hned pod ten
příjemný a měkoučký mech zachumlal. Mám rád,
když je slunečno, protože na mě svítí slunce a já

se mohu krásně vyhřívat. Je to vážně nádhera, ale
když prší nebo je jen zataženo, tak nevím, jak to
dělají, ale je tam tak krásně teplo, jako kdyby bylo
slunečné počasí. Jsem spokojený, když se chci
na chvíli před vším schovat, tak se zahrabu a ta
hlína je dost vysoká, že se tak můžu zahrabat dost
hluboko, aby mě moje panička nenašla, takže si
s ní takhle hraju na schovávanou a je to zábava.
Co víc si přát, dokonce mi občas i zaprší a je mi
zase líp. Jsem spokojený a šťastný.
Veronika Krýchová
ZŠ Husinec

Jistě vás potěší chytré i poučné bajky autorů třídy 7. C ze ZŠ Edvarda Beneše v Písku. S chutí
si je nejen přečtěte, ale také se nad nimi zamyslete...

Jelen s krásnými parohy

Jelen se šel k lesnímu jezírku napít a zahlédl svůj obraz, který se zrcadlil v křišťálové vodě. Obdivoval
krásu svého paroží, ale když zahlédl nohy tenké jako hůlky, ne právě krásné, které se ztrácely kdesi
ve vodě, rozhněval se.
„Jaký je to rozdíl mezi krásnou ozdobou na mé hlavě a nehezkýma nohama,“ pomyslil si roztrpčeně.
„Jak k tomu mé parohy přijdou, aby je nosily tak ošklivé nohy!“ V tu chvíli nedaleko zaštěkal pes a jelen
se polekal.
„Lovci jdou! Pryč! Honem pryč!“ říkal si a vyrazil, aby se ukryl v hustém houští mezi stromy. Větve se
mu zaplétaly do krásného paroží tak, až ho úplně uvěznily. Nohy, jež se mu vůbec nelíbily a kterými tak
pohrdal, by ho odnesly do bezpečí, ale nemohou.
Pozdě jelen pochopil, jak byl ke svým rychlým běhům nespravedlivý. Mohutné paroží, které tak nesmírně obdivoval, ho přivedlo do záhuby.
A ponaučení? Často si daleko více vážíme povrchní krásy než užitečnosti.
Nela Frolíková

Největší štěstí

Chci vám vyprávět příběh, který se stal v našem
domě.
Sousedka má syna Matěje. Odmalička ho vychovává sama. Je to její největší štěstí, a proto mu
chce splnit všechna přání. Matěj to moc dobře ví
a stále po mamince žádá něco nového.
Jednou je to kolo, pak televize do pokojíčku,
nový tablet, mobil a počítač. Nemá to konce.
Maminka ho nechce šidit a přání mu z lásky plní.
Potkávám ji unavenou s kruhy pod očima. Slyšel
jsem, jak si povídá s mojí mamkou, že vstává už
ve čtyři ráno, kdy chodí uklízet na poštu. Pak jede
na kole do továrny, kde šije sportovní oblečení,
a večer pracuje jako ostraha v marketu. Matěj se

s maminkou skoro vůbec nevidí. Stačí mu, když
mu koupí zase něco drahého.
Až jednou maminka nepřišla domů. Nebrala telefon, ale Matěj neměl o ni žádný strach. Nakonec
mu zavolala z nemocnice, kde jí operovali nohu,
protože únavou spadla z kola. Když ji navštívil
a viděl, jak moc je unavená, až se lekl. Uvědomil
si, že za všechno může on sám.
Když maminku pustili z nemocnice domů, staral
se o ni, povídali si a smáli se. Trávili spolu všechen
volný čas.
Matěj poznal, že největší štěstí je zdravá
a usměvavá maminka.
Štěpán Stehlík

Namyšlená růže
Na malé zahrádce rostla spousta květinek. Na návštěvu za nimi létali motýlci, včelky a čmeláčci. Všichni
byli dobří přátelé.
Jednoho dne byla včelka svědkem zajímavé události. Ve městě volili nejkrásnější dívku. Když se vrátila
včelka do zahrádky, všem o tom vyprávěla. Kytičky se rozhodly, že by si podobnou soutěž mohly také
udělat. Vítězka by dostala titul královna květin.
Do poroty usedli zástupci hmyzu, který na zahrádce žil. Před porotce vždy předstoupila jedna rostlinka,
představila se a oni hodnotili její vůni a krásu květu a vznešenost stonku. Po poslední kytičce byla dlouhá
porada porotců. Po ní bylo rozhodnuto.
Před kytičky přelétla včelí královna a řekla: „Všechny jste moc krásné a nám se těžce vybíralo, která
z vás si nejvíce zaslouží být nazývána královnou květin. Nakonec jsme se rozhodli, že titul udělíme růži.“
Ostatní květinky s výsledkem souhlasily a chodily růži blahopřát. Ta si však nyní začala myslet, že
je něco víc. Každé rostlince řekla něco urážlivého. Například sedmikráska měla podle ní chudý kvítek,
pomněnka byla moc drobná, divizna zase příliš vysoká a tak dále. Ale za každou výtku se na jejím vznešeném stonku objevil výrůstek. Byly to trny.
Když se ráno růže probudila, zjistila, že roste osamělá uprostřed zahrádky. Ostatní květinky se od ní
vzdálily. Neusedl na ni žádný motýlek ani včelka. Všichni se báli, že se poraní o její pichlavé trny.
Růže se stala nejkrásnější, ale zároveň nejosamělejší květinou zahrady, protože svými trny zraňovala
všechny kolem.
Lukáš Karolyi

všehochuť od vás a pro vás
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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 připojila k nové ochranářské kampani EAZA (Evropské asociace zoo a akvárií) s názvem „Ztichlý les“, která se zaměřuje na ochranu ohrožených pěvců v jihovýchodní Asii. Cílem této kampaně je upozornit na současné vymírání asijských zpěvných ptáků a sesbírat dostatek
finančních prostředků na různé ochranářské aktivity a výstavbu záchranných center.

Ahoj kluci a holky,
ahoj dospěláci!

Víte, proč na vás vyplazuji svůj dlouhý
rozeklaný jazyk? Není to proto, abych vás
postrašila, ale chci si vás očuchat. Ano, slyšíte
správně. Já totiž svým jazykem dokážu cítit
různé vůně a pachy a také ho používám při
ohmatávání okolí. Jazyk je pro mě tedy důležitý smyslový orgán. A taky si nemyslete, že kdykoliv jazyk vypláznu, tak u toho syčím. Syčím,
jen pokud chci někoho varovat, aby mě nechal
na pokoji. Mohla bych totiž kousnout, ale
jedovatá nejsem. Svoji kořist usmrcuji silným
stiskem. Lovím různé hlodavce nebo ptáky. Žiji
v blízkosti vod v Jižní Americe. Ideální jsou pro
mě stojaté vody nebo různé močály v deštných
pralesech. Výborně plavu a ve vodě trávím
poměrně dost času. Na stromy moc nešplhám.
Abych nemusela vylézat z vody často, jsou mé
oči položeny na vrchu hlavy. Tak můžu mít celé
tělo ve vodě a přitom pozorovat okolí. Tělo
mám žluté s černými skvrnami a mohu dorůst
do délky až 5 metrů. V Zoo Hluboká obývám
tropický pavilon Matamata a v teráriu bydlíme
dvě. Tak přijďte.
Vaše ANAKONDA ŽLUTÁ

novinky
ve zkratce

Ztichnou pralesy
v jihovýchodní Asii?

Z tropických
deštných lesů
jihovýchodní
Asie mizí každým
dnem
velké množství
zpěvných ptáků.
Důvodem
tohoto úbytku je
nejen ztráta jejich přirozeného
prostředí,
ale
Kraska krátkoocasá
zejména nadměrný lov. Tito ptáci jsou loveni kvůli krásnému
vzhledu a líbivému zpěvu a prodáváni na tržištích.
Většinou se ale jedná o nelegální obchod. Pro
místní obyvatele je chov zpěvných ptáků součástí
kultury. Každý správný muž by měl podle tradice
vlastnit kromě domu, ženy a dýky i jednoho pěvce.
Čím více pak takových ptáků vlastní, tím je více
společensky uznáván. S pěvci místní lidé také
pořádají populární pěvecké soutěže, které se staly
velmi výnosným obchodem. Dokonce věří, že jedinci odchytnutí v přírodě zpívají lépe než ti, kteří
byli odchováni v lidské péči. Chov ptáků se tak časem proměnil ve sport a průmysl, který živí nejen
prodejce a lovce, ale i výrobce klecí, jídla a doplňků. Během jednoho dne bylo na trzích v hlavním
městě Indonésie spočítáno 19 000 ptačích jedinců,

z čehož 90 % patřilo mezi místní a chráněné druhy.
S ptáky se ve velkém obchoduje i prostřednictvím
sociálních sítí. A o které druhy se konkrétně jedná?
Jedním ze známých druhů asijských pěvců je
loskuták, který je výborným imitátorem různých
zvuků i lidského hlasu. Je schopný se naučit mluvit
lépe než papoušek žako. Proto se stal velmi oblíbeným klecovým ptákem. Jeho peří je černé, nohy
jsou žluté a na tvářích a týlu má holé žluté laloky.
Některé druhy loskutáků přežívají již jen na několika posledních ostrovech Sumatry. Pouze na ostrově Bali žije endemický druh majna Rothschildova,
který patří mezi nejvzácnější pěvce. Bílé tělo
tohoto druhu zdobí modrá kůže okolo očí a černý
konec ocasu. Na hlavě má vztyčitelnou chocholku.
Velmi nízkou početnost ve volné přírodě se ochranáři snaží navyšovat vypouštěním odchovaných
jedinců. V zajetí se tento druh dobře množí. Velký
podíl na této záchraně mají i zoologické zahrady.
Za to krásně pestrobarevně zbarvená kraska krátkoocasá nebyla v přírodě od roku 2007 pozorována vůbec. Pouze několik jedinců bylo nalezeno
na ptačích trzích. Mezi další žádané druhy patří
například šáma bělořitá, bulbul korunkatý nebo
sojkovec dvoubarvý.
Chtěli byste i vy přispět k záchraně ohrožených
pěvců? Můžete tak učinit zakoupením některých
z reklamních předmětů s motivem pěvců, které
naleznete v Zoo Hluboká v obchodě se suvenýry.

Další druh v Mravenčím hnízdě
Do expozice Mravenčí hnízdo přibyl nový druh
mravence - mravenec buldočí. Tento druh je nepřehlédnutelný díky obrovským kusadlům, která
jsou větší než jeho hlava. Přirozeně se vyskytuje
v Austrálii a hnízda si staví pod zemí. Tělo dorůstá
do velikosti 25 mm a na jeho konci se nachází
žihadlo s jedem. Buldočí mravenci loví zejména
jiné druhy hmyzu. Při lovu takticky vyčkávají,
kořist překvapí skokem a chytí ji svými kusadly.
Prohnutím těla pak vpíchnou do oběti žihadlo s jedem. I pro člověka je takové bodnutí velmi bolestivé a může přetrvávat i několik dnů. Při manipulaci
s tímto druhem je tedy zapotřebí velké opatrnosti.

Dále můžete na podporu této kampaně přinést starý (ale funkční) dalekohled do zoo, který poslouží
ke vzdělávání dětí v Indonésii. Pěvci mizí z různých důvodů ale i z české krajiny a my se tomuto
tématu v rámci kampaně chceme také věnovat.

kalendář akcí
2018
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.

Na oběd i k moři
Mořské akvárium bylo rozšířeno o 41 zvířat.
Většinou se jedná o akvarijní rybky, které jsou
zajímavé nejen svým vzhledem, ale i svými jmény.
Například bodlok plachtonoš, pomčík trnonoš,
parmovec skvělý nebo bradáč. K nim se přidalo
i několik krevet. Akvárium se nachází v prostorách
restaurace.

ČERVEN
14. 6. a 22. 6. − Kamarád, nebo šelma
ČERVENEC
Večerní komentované prohlídky
termíny 3., 6., 9., 13., 17., 20., 24., 27., 31.
(nutná rezervace)
4. 7. − Večerní pohádková zoo

školní výpravy do zoo
Hraj si, bav se, poznávej - zoo ti v tom pomáhej!

S mláďaty se roztrhl pytel
Tak jako každý rok se i letos na jaře narodila spousta mláďat. Přírůstky můžeme pozorovat
u mar stepních, koček divokých, antilop jeleních,
jeřábů popelavých, tamarínů vousatých, kolpíků
bílých, puštíků obecných nebo sýčků obecných
a na další mláďata ještě čekáme.

Majna Rothschildova

SRPEN
Večerní komentované prohlídky
termíny 3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31.
(nutná rezervace)
17. 8. − Večerní pohádková zoo

Zpestřete si hodiny přírodopisu, biologie či ekologie nejen návštěvou zoo, ale i některým z našich vzdělávacích programů. Programy nabízíme pro všechny typy škol.

ZÁŘÍ
8. 9. − Mravenčí den
Zábavné víkendy pro děti

Ze života ptáků

ŘÍJEN
6. 10. − Den zvířat

Kteří ptáci mají největší vejce? Kdo dokáže používat nástroje? Mohou být ptáci jedovatí? To vše a mnohem více se dozvíme při nahlédnutí do světa ptáků.
Program je určen pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ.

LISTOPAD
3. 11. − Strašidelná zoo

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.

PROSINEC
6. 12. - 6. 1. 2019 − Vánočně nasvícená zoo
24. 12. − Štědrý den v zoo
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