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IRIS

Dne 25. února 2004 se v plzeňské zoo na-
rodilo první mládě lemura kata v její histo-
rii. Na základě návštěvnické ankety dostala 
samička jméno Kely. V dalších letech zís-
kala od své matky Katky ještě několik sou-
rozenců. Po čase se stala sama Kely chov-
nou samičkou a nositelkou rodu. Porodila  
i dvoje dvojčata. Žádná další samička lemura 
kata zatím v Plzni mláďata neměla. Letoš-
ní Kelino mládě narozené v polovině března 
je již celkově 13. lemurem kata narozeným  
v Plzni! Je to sameček a ošetřovatelé ho na-
zývají Péťou, křtiny zatím neměl.

Za to, že lemuři kata patří mezi nejzná-
mější zvířata na Zemi, vděčí svému vzhledu. 
Kata jsou i nejčastěji zastoupeným druhem 
lemura v zoologických zahradách. Dle webo-
vé stránky zootierliste.de jej chová 329 zoo  
v Evropě.                                                  (mv)

Kaleidoskop

Kely má jubileum

Pocta 
Josefu Hlávkovi 

Zámek v Průhonicích hostí ve svých veřej-
nosti přístupných prostorách od letošní-
ho roku Galerii Natura, která si předsevzala 
představovat nevšední umělecké projekty. 
První, kdo zde dostal příležitost, byl klatov-
ský rodák, světoznámý sochař Václav Fiala. 
Průřezu jeho dílem vévodí na zámeckém 
nádvoří socha věnovaná významnému čes-
kému architektu a mecenáši umění Josefu 
Hlávkovi (1831 – 1908). Umělec ji ztvárnil 
z mohutného kmene topolu černého o prů-
měru přes dva metry, který až do roku 2005 
rostl u Hlávkova zámku v Lužanech na jižním 
Plzeňsku.                                                 (eš)

Foto Hana Hykešová

Ve čtvrtek 15. května zaznamenala Zoo-
logická a botanická zahrada města Plz-

ně jednu z nejvýznamnějších návštěv ve 
své historii. V rámci třídenního pracovní-
ho pobytu prezidenta ČR Miloše Zemana 
v Plzeňském kraji přivítala jeho choť, paní 
Ivanu Zemanovou. 

Za posledních 25 let si zahradu pro-
hlédlo, často opakovaně, několik členů 
vlády, Senátu či Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. O návštěvu 
z Hradu se v osmdesáti osmileté historii 
zoo jednalo ovšem zřejmě poprvé. 

Program první dámy ČR začal obědem 
na statku Lüftnerka. Poté se ujal role hos-
titele a průvodce ředitel zoologické a bo-
tanické zahrady Jiří Trávníček. Nejdříve 
vzácnou návštěvu spolu s manželkou hejt-
mana Plzeňského kraje Petrou Šlajsovou 
provedl po statku Lüftnerka a jeho okolí. 
Při spontánních křtinách obdrželo kůzlát-
ko holandské zakrslé kozy jméno Janič-
ka. Obdivu neunikli sumci, štiky a vydry 
na České řece, ale ani irbisové a výhled  
z Lüftnerky na zahradu a Plzeň. Kolem tyg-
rů Tsamary a Bajkala zamířila společnost 
do pavilonu nosorožců a žiraf. Zlatým hře-
bem programu bylo pochopitelně setká-
ní s Maruškou a její matkou Manjulou, ale 
také nakrmení žiraf. Dámy si mohly rovněž 
pohladit pásovce kulovitého a chameleo-
na jemenského a seznámit se s jejich ži-
votem. Potom se už delegace přesunula 
do přední části zoo, kde si paní Zemanová 
vyzkoušela krmení tučňáků a šimpanzů. 

Současná první dáma, která je z mé-
dií známá jako tichá žena, všechny získala 
svojí skromností a příjemným vystupová-
ním. Před odchodem ze zahrady prozradi-
la redakci elektronického média QAP svůj 
dojem z právě končící části programu: 
„Zoo je opravdu úžasná. Jsou tady lidé, 
kteří se o zvířata starají srdcem a jak nej-
lépe mohou, takže se tady návštěvník cítí 
velmi příjemně.“  

(mv, rd)
Foto Taťána Typltová

Plzeňskou zoo 
navštívila 

první dáma! 

plzeňské zoologické a botanické zahrady v té- 
to oblasti.

Zahrada se recipročně prezentuje v zoo 
Bavorského lesa v Lohbergu a v klimatických 
lázních Arrach, díky získaným finančním pro-
středkům vydala v několikatisícovém nákladu 
leták v německém jazyce představující ji, ja-
kožto vhodný turistický cíl i pro obyvatele žijící  
v bavorském příhraničí. Po její návštěvě mo-
hou např. porovnávat se zoo ve Straubingu, 
která je s ní v mnoha ohledech srovnatelná. 

V Deggendorfu na březích Dunaje začala 
koncem dubna již 17. bavorská zemská zahrad-
ní výstava. První čtyři květnové dny zde patřily 
prezentaci partnerského Plzeňského kraje. Ale-
spoň jeden den tu nemohl chybět nepřetržitě 
nejnavštěvovanější turistický cíl regionu od 
roku 2003, jímž je právě zoologická a botanic-
ká zahrada. Součástí návštěvy jejích zástupců 
byla i účast na tiskové konferenci pro regionál-
ní novináře.

Úplně na začátku realizace projektu, jehož 
projektovým partnerem je Volkshochschu-
le für  den Landkreis Regen, byla o loňských 
prázdninách kontaktní konference v turisticky 
významné oblasti Lam. Ta přinesla nejen další 
impulsy pro vzájemné poznávání se a setká-
vání, ale i nové možnosti spolupráce. Na jejich 
základě vznikl další projekt česko-bavorské 
příhraniční spolupráce nazvaný Cesty za po-
znáním do Bavorského lesa. Jeho nositelem 
je tentokráte Sdružení přátel Zoologické a bo-
tanické zahrady města Plzně IRIS a projekto-
vým partnerem Gemeinde (obec) Lohberg. 
Poněvadž byl i tento projektový záměr podpo-
řen z Dispozičního fondu Cíle 3 Česká repub-
lika – Svobodný stát Bavorsko, vyjede v červ-
nu na školní poznávací výlet do oblasti Lamu, 
do Domu divočiny v Ludwigstahle a do zoo ve 
Straubingu pět žákovských kolektivů ze škol Pl-
zeňska. Bude odměnou za pozornost, kterou 
zde věnuji environmentální výchově a ekolo-
gickému myšlení a jednání. Získané zkušenosti 
ze zájezdů budou zobecněny na environmen-
tální konferenci pro pedagogické pracovníky 
Plzeňského kraje, jež se uskuteční v září v Envi-
ronmentálním centru Lüftnerka.                  (hy)

S jarem se dostala do finiše realizace projek-
tu Bavorské dny v Zoologické a botanické 

zahradě města Plzně finančně podpořeného 
z Dispozičního fondu Cíle 3 Česká republika 
– Svobodný stát Bavorsko. Jeho smyslem je 
další prohloubení spolupráce s partnerskými 
subjekty v bavorském příhraničí a propagace 

Dva projekty česko-bavorské 
příhraniční spolupráce současně 

Znáš Šumavu a Bavorský les?
NAUČNÁ S TE ZK A

Motto: Krajiny národních parků Šumava a Bavorský les jsou součástí téhož pohoří. Jsou sourozenci, ale nikoliv dvojčata. Zde, v srdci Evropy, nachází divoká příroda znovu svůj domov.

Zastavení 1.

Kde jsi? V zeleném srdci Evropy!
Pro svoji lesnatost, rozlohu a polohu „uprostřed“ Evropy 
jsou  Šumava a Bavorský les právem nazývány zeleným srd-
cem Evropy. Jako velká přírodní továrna na kyslík také  ze-
lenými plícemi Evropy. Oba orgány mají životně důležitou 
funkci a podle toho bychom se měli k tomuto jedinečnému 
a na přírodu stále bohatému území obklopenému civilizo-
vaným a industrializovaným světem chovat.

Šumava a Bavorský les jsou hraniční hvozdy, i když dnes 
jimi vede jen hranice administrativní, nikoliv nepřátelská 
a nepropustná. Ostatně archeologické nálezy naznačují, že 
od pravěku do středověku Šumava a Bavorský les spíše lidi 
spojovaly, než rozdělovaly.
Snad žádné další pohoří u nás nemělo štěstí na tolik ob-
divovatelů z řad umělců jako právě Šumava. Vzpomeňme 
jen ty nejznámější – česko-německého spisovatele Karla 
Klostermanna, rakouského spisovatele Adalberta Stiftera 

či Bedřicha Smetanu; ten na Šumavě čerpal inspiraci nejen 
pro operu Čertova stěna ale i pro oslavu vpravdě národní 
řeky Vltavy.
Žádné naše další pohoří nemůže nabídnout jako Šumava 
ledovcová jezera. Nachází se v ní náš nejznámější prales 
Boubín. Neodmyslitelně k ní patří rašeliniště, zde nazýva-
ná slatě, stejně jako drsné pláně, hluboké lesy přerušované 
loukami a pastvinami, na něž se pozvolna navrací barevná 
pestrost rozkvétajících bylin…
Pojďme a vydejme se do těchto míst na českém a bavorském 
pomezí. Následujících 12 zastavení naučné stezky vám bude 
dobrým průvodcem. Ale poznat tento kraj, porozumět mu, 
uložit si jej do paměti i do srdce znamená jediné. Vydat se 
za ním. Navštívit ho, spřátelit se s ním a respektovat ho…

Jako součást našeho pohraničního horského valu není 
šumavské pohoří osamocené. Na severozápadě a na 
jihovýchodě na ně navazují další dvě horstva, která 
jsou od Šumavy oddělena horskými průsmyky.

Víte, která  dvě pohoří to jsou?

A ještě prémiová otázka pro znalce Šumavy: 
Jak se jmenují oba výše zmíněné průsmyky?

Ověřte si své znalosti:

Kdo je přesvědčen, 
že jde o Novohradské hory a Český les 

a dokonce ví, že Šumava na 
jihovýchodě začíná Vyšebrodským 

průsmykem a na severozápadě končí 
průsmykem Všerubským, má nejen 
pravdu, ale i velmi dobré zeměpisné 

vědomosti.

3 Panorama Šumavy.

Foto Jaroslav Vogeltanz

1 Zádumčivá Šumava.

4 Panorama Bavorského lesa.

HLAVNÍ PARTNEŘI PROJEKTU
DAS PROJEKT WURDE GEFÖRDERT DURCH

VE SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍM PARKEM A CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLASTÍ ŠUMAVA A NÁRODNÍM PARKEM BAVORSKÝ LES 
REALIZOVÁNO V LETECH 2012 AŽ 2013.

DAS PROJEKT WURDE IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM NATIONALPARK, DEM LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET ŠUMAVA 
UND DEM NATIONALPARK BAYERISCHER WALD IN DEN JAHREN 2012 BIS 2013 REALISIERT. 

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.
„INVESTICE DO BUDOUCNOSTI“

GEFÖRDERT AUS MITTELN DER EUROPÄISCHEN UNION, FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG.
„INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT“
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2 Boubínský prales.

Foto ze 17. bavorské zemské zahradní vý-
stavy v Deggendorfu Jana Augustová
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Kaleidoskop

Svazek obcí Blatenska je velmi aktivní orga-
nizací pořádající řadu různých akcí. Je i kon-
zultačním centrem pro studium Univerzity III. 
věku při České zemědělské univerzitě v Pra-
ze. Virtuální forma studia umožňuje seniorům  
z jednotlivých obcí se vzdělávat co nejblíže 
jejich bydliště. Namísto, aby museli vážit bě-
hem semestru dlouhou cestu do Prahy a zpět, 
stačí jim se sjet do Blatné. Letošní studijní rok 
zakončili komentovanou prohlídkou plzeňské 
zoo. Jak se tento nápad zrodil, na to jsme se 
zeptali manažerky Svazku obcí Blatenska Ing. 
Radky Vokrojové: „Nejdříve vznikla myšlenka 
školního výletu. Je přece takovou milou tečkou 
před koncem školního roku a obvykle se na něj 
vzpomíná hodně dlouho. O návštěvě plzeňské zoo 
rozhodla obsáhlá nabídka výukových programů 
zdejšího Environmentálního centra Lüftnerka. Tře-
ba se staneme inspirací pro jejich rozšíření o další, 
tentokráte věnované poznání chtivým seniorům.“ 

Letošní jaro, z toho, kolik času ubralo zimě a s ja- 
kými hřejivými teplotami se ohlásilo, mohlo za-

rmoutit jedině zarputilé vyznavače zimních sportů. 
Už kolem 20. února dokázaly odpolední teploty vy-
stoupat k osmi stupňům. Pochopitelně nad nulou! 

Letošní vítání jara a otevírání České řeky v zoolo-
gické a botanické zahradě bylo vítáním jara už v plné 
síle. Návštěvníci chodili jen v košilích, také padl jarní 
návštěvnický rekord. Kdepak to loňské fiasko, kdy 
vodník promlouval jen ke třem lidem a sotva voda 
přitekla do dřevěného žlabu, v tu chvíli přimrzla na 
jeho stěnách.

Duben začíná téměř letně. Hned 2. se přehouply 
teploty ve stínu přes dvacítku. Další den byly na Pl-
zeňsku ještě o tři stupínky vyšší. Meze se bělají kvě-
ty obalenými mirabelkami, krajina vypadá jako na 
Ladových obrázcích. Rychle jde do květu řepka, jen 
ty krky s budoucími kvítky jsou krátké. Není divu. Le-
tošní jaro je nejen mimořádně teplé, ale také suché. 
Je to znát i na hladinách řek. Otava pod Rejštejnem 
by se dala přeskákat po kamenech a mnoho vody 
nepřibrala ani cestou do Strakonic. Kde by se také 
vzala, když třeba v Kašperských Horách tak katastro-

fálně málo sněhu, jako letos, nepamatují. A s údi- 
vem zde hledí i na vedle sebe kvetoucí podběly  
a pampelišky. První ještě nedokvetly a druhé už kve-
tou s pořádným předstihem. 

Teplé slunečné dny ženou do květu další vege-
taci. Na výslunných stráních začínají rozkvétat trnky. 
Tak to je skutečný květný finiš. Jejich čas přicházívá 
normálně v první dekádě května. Vždyť také býva-
jí apoštoly Ledových mužů. Naše paní profesorka 
botaniky tomu věřila s naprostou oddaností, a kdo 
neměl tuhle vědomost při zkoušce, nekompromis-
ně odcházel s nepořízenou. Tak uvidíme, zda její 
odpozorované moudro bude platit i letos… Už 9. 
dubna měla pravdu. Citelně se ochladilo, vzduch byl 
mrazivý a odpolední teploty se zastavily na desít-
ce. Mělo by to i svoji logiku. Dřívější nástup jara, 
časnější zmrzlíci. Jenže výrazné ochlazení přišlo  
v následujících týdnech ještě dvakrát včetně květ-
nových dnů kolem Pankráce, Serváce a Bonifáce,  
i když tentokráte už teploty pod bod mrazu ne-
spadly. Takže se spíše přikláním k moudru naší 
recepční, které se letošní jaro vůbec nelíbilo: Za-
stává totiž názor, že přijde-li sebevědomě a brzy, 
stane se mu pak, že se unaví a když už mají být 
dny skutečně jarní a teplé, je ošklivo a chladno.  
A také jí vadilo, že nás letos ošidilo o svoji přede-
hru. O ten krásný čas těšení se na jaro.

Opravdoví zmrzlíci s ranními teplotami pod bo-
dem mrazu udeřily těsně po polovině dubna. Se-
dmnáctého byly v Plzni –3 °C. Omrzly ořechy, místy 
i duby a nasazené třešínky. V nejstudenějším místě 
jihozápadních Čech na Kvildě-Perle ovšem teplota 
spadla na –14,7 stupňů a v krušnohorské Šindelové 
bylo 9,4 stupně mrazu. S jedinou výjimkou tu tak 
nemrzlo ani v únoru a březnu! 

Rychle se zelenající stromy byly letos snad více 
než jindy v kontrastu s druhy, jejichž listy uvážlivě 
čekají v pupenech až bude pro jejich rozvití oprav-
du bezpečno. Nikam rozhodně nepospíchají lípy, ba 
ani osiky, i když jejich jehnědy vytáhnou ze šupina-
tých obalů první předjarní sluneční paprsky. Načas si 
samozřejmě dávají u nás nepůvodní trnovníky akáty  
a velmi, velmi opatrné jsou javory kleny a jasany zte-
pilé. Stromy pod statkem Lüftnerka byly bez listů ještě 
1. května. Ale kam před Ledovými muži pospíchat…

První máj je v našich myslích spojen s líbáním 
pod rozkvetlou třešní, dny osvobození s rozkvet-
lými šeříky. Jedno ani druhé letos nebylo pravda. 
Třešně byly v plném květu již kolem 5. dubna a první 
šeříkovou kytici šlo v Plzni už natrhat o týden poz-
ději. Jaro prostě začalo letos hodně brzo. Přesto, 
že počáteční náskok příroda postupně ztrácela, 
bylo zřejmě jedno z nejdelších v posledních le-
tech.

Jaro bez předehry 
 Josef Hart

Ze spolupráce Zoologické a botanické za-
hrady města Plzně, Města Plzně, stavební 
společnosti POHL cz Roztoky u Prahy, Pl-
zeňského Prazdroje a Klubu právovárečníků 
a přátel Plzeňského Prazdroje vznikla kniha, 
která prozatím zcela chyběla. Představuje 
totiž všechna veřejnosti přístupná plzeňská 
podzemí: historické podzemí pod centrem 
města, pivovarské sklepy a expozici Svět  
v podzemí v zoologické a botanické zahradě 
včetně jeho okolí s tankem Sherman. Autor-
sky se na publikaci v dárkovém provedení 
s množstvím fotografií, z nichž mnohé jsou 
unikátní, podíleli archivářka Archivu města 
Plzně PhDr. Štěpánka Pflegerová, pracovni-
ce Plzeňského Prazdroje Mgr. Anna Peřino-
vá, významný plzeňský právovárečník Ing. 
Pavel Stelzer a vedoucí redaktor čtvrtletníku 
IRIS Ing. František Hykeš. V I. čtvrtletí letoš-
ního roku ji vydala NAVA – nakladatelská  
a vydavatelská agentura Plzeň. Kniha Plzeň-
ská podzemí reprezentovala vydavatele spo-
lečně s dalšími tituly na květnovém jubilejním 
20. Mezinárodním knižním veletrhu a literár-
ním festivalu SVĚT KNIHY na pražském výsta-
višti v Holešovicích.                                   (eš) 

Podzemí knižně Senioři na školním 
výletě v zoo

ISBN 978-80-7211-447-4

Plzeňská 
podzemí
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Štěpánka Pflegerová
Pavel Stelzer

Anna Peřinová
František Hykeš

Návštěvník má v Plzni stále co obdivovat. Naše město nabízí mno-
ho zajímavých turistických cílů – historické náměstí a uprostřed 
něj katedrálu sv. Bartoloměje, která špičkou své věže málem protí-
ná nebe, budovu radnice a mnoho dalších krásných a významných 
historických budov, kostelů, soch a památníků, jež vypovídají o bo-
hatých dějinách Plzně, areál plzeňského Prazdroje, nespočet kul-
turních a společenských institucí s jejich inspirujícím programem  
i mnoho kulturních akcí a festivalů, z nichž se řada odehrává pod širým nebem.

To vše je Plzeň. Toto město však nabízí ještě jednu pozoruhodnost. Opustíme-li povrch 
– chodníky, náměstí, sady... –, objevíme něco, co je na první pohled našim očím skryto  
a je méně známé – plzeňské podzemí. Tyto prostory, které jsou veřejnosti částečně přístup-
né, nabízejí jedinečné zážitky a jsou taktéž unikátními svědky vývoje města. Ať už to jsou 
rozsáhlé prostory historického podzemí nacházející se prakticky pod celým centrem města, 
pivovarské sklepy, které kromě chladu nabízejí i ochutnávku výtečného piva přímo od zdroje, 
či zoologicko-naučná expozice Svět v podzemí v bývalé podzemní pevnosti z druhé světové 
války v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.

Právě plzeňskému podzemí je věnována tato kniha, jež nám poskytuje ucelený vhled do 
jeho historie a ukazuje nám jeho podobu.

Martin Baxa,
primátor města Plzně

Plzenske_podzemi_obalka.indd   2 22.1.2014   10:08:33

Prostřednictvím military campu umístěného  
v březovém hájku Lochotínského parku se letoš-
ní oslavy svobody v Plzni přiblížily až do těsného 
sousedství zoologické a botanické zahrady. Ta na 
tuto skutečnost reagovala ve spolupráci se Sdru-
žením IRIS odpoledními komentovanými prohlíd-
kami Světa podzemí. Dnes je sice bývalá němec-
ká podzemní pevnost věnována především živé  
a neživé přírodě, ale její válečné poslání připo-
mínají fotografie, naučné tabule a minimuzeum. 

Stálou vzpomínkou na 
druhou světovou válku 
a zejména květnové 
osvobození Plzně je 
tank Sherman umístěný 
před expozicí.

Návštěvníci nápad 
komentované prohlídky 
přivítali a často proje-
vovali názor, že by zde 
měla být takováto na-
bídka častěji.         

                          
 (zh)

Do podzemí s průvodcem 

V kancelářích ředitelství plzeňské zoologic-
ké a botanické zahrady a na statku Lüftner-
ka se separuje komunální odpad již řadu let. 
Od letošního jara mohou třídit i návštěvníci. 
V areálu, na místech kde je výskyt zejmé-
na různých použitých obalů největší,  bylo 
umístěno 13 kompletů seperačních nádob, 
jež byly pořízeny z dotace Komise životní-
ho prostředí města Plzně. Vedle nápisu,  
pro který druh odpadu jsou určeny, jejich 
polep vysvětluje i význam a přínos třídě-

ní pro ekologii a trvale udržitelný rozvoj na 
Zemi. 

Od umístění nádob uplynula prozatím 
krátká doba na jakékoliv hodnocení. Vedení 
zahrady však věří, že její návštěvníci se bu-
dou chovat jako přátelé přírody a ekologicky 
myslící občané.                                        (rd) 

Spřátelte se 
s barevnými kontejnery 
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Obdobně  jako v předešlých letech budou 
mít i letos děti v Plzeňském kraji mož-

nost putovat o prázdninách po tomto turistic-
ky atraktivním regionu s Prázdninovou štafe-
tou. Jejími organizátory a garanty jsou Plzeňský 
kraj a Zoologická a botanická zahrada měs-
ta Plzně. Zúčastnit si jí mohou malí turisté  
s rodiči a příbuznými bez rozdílu, zda v regionu 
bydlí, nebo sem zavítají jen na několik prázdni-
nových dnů. K výběru budou mít opět ze 46 cílů. 
Ke splnění štafetových podmínek a zařazení do 
slosování o ceny v čele s rodinným zahraničním 
zájezdem a výletem do oblačných výšin jich při-
tom stačí absolvovat 10 dle vlastního výběru.

S propozicemi této velké poznávací hry se bude 
možné seznámit ještě před prázdninami na webo-
vých stránkách: www.turisturaj.cz; www.zooplzen.
cz; www.iris.snadno.eu. Veškeré potřebné in-
formace obsahuje i účastnický list, do něhož se 
potvrzují jednotlivé návštěvy a je tak pro mladé 
poutníky stálým průvodcem při jejich cestách. 
Stáhnout si ho lze z webových stránek nebo vy-
zvednout v turistických informačních centrech 

Plzeňského kraje či na pokladnách objektů za-
řazených do Prázdninové štafety. 

Je již tradicí, že část cílů se každoročně mění. Vý-
jimkou nebude ani tento ročník. Vzhledem k tomu, 
že letos končí první pětileté období podpory rozvo-
je ČR z finančních prostředků Evropské unie a je-
jich prostřednictvím byla realizována i řada projek-
tů ve prospěch cestovního ruchu, štafeta představí 
alespoň některé z nich. Dále upozorní i na některé 
významné osobnosti spojené se zdejším regionem  
a připomínané naučnými stezkami.    

Slavnostní ukončení Prázdninové štafety a předání 
hlavních cen včetně desítky originálních triček s em-
blémem štafety a jménem účastníka se uskuteční 
opět při podzimním veletrhu cestovního ruchu Pl-
zeňského kraje ITEP.                                                        (fh)

Kaleidoskop
Dravci létali na greenu

Návštěvnicky velmi zajímavým zpestřením Dne 
otevřených dveří v golfovém resortu v Alfrédově na 
Stříbrsku, konaného v závěru dubna, se stala so-
kolnická ukázka přímo na greenu v podání Milana 
Zaleše. Mnoho přítomných si nenechalo ujít příle-

žitost vyfotografovat se s orlem mořským na ruce. 
Zástupcem exotického světa potom byla populár-
ní „ukázková“ krajta královská „Boženka“ s tisko-
vým mluvčím zahrady Martinem Vobrubou, kterou 
si rovněž prohlédlo, pohladilo a vyfotilo mnoho 
hostů. Propagační předměty ze zoologické a bo- 
tanické zahrady se staly cenami do soutěží  
a vítanými dárky pro děti.                               (mv)

Blatenský hold 
stromům

Letošní jedenáctý ročník cyklu vý-
stav Přírodou Blatenska konaných  
v dubnu a květnu v městském muzeu se 
jmenoval Květy, plody, kmeny aneb co 
nám poskytují stromy. Vernisáž oboha-
til svým umem několikanásobný mistr 
Evropy a vicemistr světa v dřevorubec-
kém sportu Martin Komárek. Stalo se již 
dobrou tradicí při těchto výstavách, že 
zvolená tématika je představena z růz-
ných úhlů pohledu. Jinak tomu nebylo 
ani tentokráte. Vždyť co všechno stromy 
pro člověka znamenají… Co mu všech-
no dávají… Uvědomujeme si to vůbec?

Na výstavním cyklu se pravidelně po-
dílejí školy z Blatenska. Dodávají jim 
takovou příjemně neuhlazenou a ne-
formální fazónu. Například děti ze ZŠ  
v krajkářské Sedlici vystavovaly řehtač-
ky. Jak krásný důkaz toho, že lidové tra-
dice žijí a dokonce mezi nejmladší ge-
nerací. A současně důkaz, že kus dřeva, 
má-li k tomu předpoklady a má-li štěs-
tí, i když strom, z něhož pochází, je už 
dávno mrtvý, může znovu ožít. V po-
době jednoduché řehtačky, hudební-
ho nástroje, loutky, sochy…

Každý ročník překvapil návštěvníky 
nějakým fórkem. Letos se podařil vý-
tvarníkovi Martinu Patřičnému žebříč-
kem tvrdosti. Prostě každý stupínek 
štaflí udělal ze dřeva jiné tvrdosti. No, 
řekněte, není to geniální fór?!    

(hy)

Kalendárium

Součástí dubnové Ptačí soboty v plzeňské zoologické 
a botanické zahradě je několik let i dětmi oblíbený ve-
verčí strom a další lanové aktivity v režii pracovníků 
firmy PROSTROM Bohemia Plzeň. I když se letos atrak-
ce přesunuly k pravěké vesničce nad statek Lüftnerka, 
malí návštěvníci si je našli a pořádně se zde vydová-
děli. Po celý den čekaly u atrakce zástupy zájemců. 

 Foto IRIS Miroslav Volf 
(více na www.iris.snadno.eu) 

Citát toHoto číSla:

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy ne-
budeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, 
nikdy nebudeš bohatý.

Seneca Lucius Annaeus

Foto na titulní Straně:
Kosman stříbřitý

Autorem všech fotografií bez uvedení 
jména je Jaroslav Vogeltanz.

Poznávejte Plzeňský kraj opět 
s Prázdninovou štafetou

Posledního dubna je statek Lüftnerka  
v plzeňské zoologické a botanické zahra-
dě strašidelný, neboť zde mají slet čaroděj-
nice a vede kolem něj strašidelná soutěžní 
stezka, 1. máj naopak milý a přívětivý. Tak, 
jak to při přátelském setkání pod staročes-

kou májkou má být. Letos měl na této po-
hodové a přátelské atmosféře hlavní zá-
sluhu populární dětský pěvecký soubor 
Plzeňáček spolupracující se zahradou již 
deset let. Ač je současný soubor složený 
převážně z malých dětí, snažily se ze všech 
sil a vydržely hrát a zpívat s malou přestáv-
kou celé dvě hodiny. Umělecký vedou-
cí Jan Rezek občas přidal nějakou vtipnou 
větu pro osvěžení, občas představil některý  
z méně známých nástrojů, jindy dal pro-
stor zkusit si zahrát i dětem z řad přihlíže-
jících. Vystoupení tak chvílemi připomínalo 
malý výchovný koncert (v nejlepším slova 
smyslu), ale každopádně to byl jeden vel-
ký muzikantský zážitek, který si mnozí di-
váci s chutí vychutnali od začátku až do  
konce.                                                               (fh)  

Malý výchovný koncert Jana rezka

Foto Pavlína  Vídršperková
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Okénko do historie

Na statku Lüftnerka
Sad, včelín, políčko
Statek Lüftnerka má od letošního roku políčko ne-
jen představující nejčastější zemědělské plodiny, 
ale současně připravené být ve vegetačním období  
i živou pomůckou pro výukové programy. Děti zde bu-
dou mít možnost poznat, čím se liší třeba pšenice od 
žita, jak vypadá réva vinná a jak chmelnice, budou mít 
příležitost dozvědět se, proč je hrách luštěnina, proč 
se některé obilniny sejí už na podzim. Příští rok ještě 
přibude políčko ukazující plevele. I mezi nimi se totiž 
najdou dnes již vzácné druhy. Kdo z mladé generace 
třeba viděl koukol!

Na políčko, minivinici a minichmelnici navazuje 
nová výsadba původních odrůd jabloní. Sad spo-
lečně s několika úly býval součástí každé školy. Pan 
učitel zde učil žáky sázet ovocné stromky, řezat z nich 

rouby, roubovat je, brát z nich semena pro vlastní 
štěpnici. U včel jim dával za příklad jejich píli a několike-
rou užitečnost pro přírodu. Zejména pro děti z vesnice 
to byly informace a zkušenosti pro život k nezaplacení. 
Součástí každého stavení byla zahrada, ovocný sad, po-
líčko… A ty musely mít svého hospodáře. 

Pro dnešní děti takové vědomosti už velký prak-
tický význam nemají. Kolik je dnes na vesnici včelařů, 
sadařů?! S obojím je spousta práce, výsledek je ne-
jistý, vše se dá koupit za přijatelné ceny a celoročně  
v obchodních řetězcích. Užitkové zahrady se proměni-
ly v okrasné s permanentně zastřihávaným trávníkem.

Jenže ono všechno to učení mezi ovocnými stro-
my a úly mělo ještě další rozměr; řekněme výchovný 
a etický. Děti se už v útlém věku naučily a pochopily, 
že bez práce nejsou koláče. Poznaly krásu pocitu sklí-
zet úrodu, když předtím zasely a vysázely. Uvědomo-

valy si závislost člověka na přírodě. Zmrznou-li květy, 
není úroda. Na desítkách každodenních příkladů zís-
kávaly zkušenost, že lépe než ve vzdoru je s přírodou 
spolužít v harmonii a míru.

Všechna tato moudra nic neztratila ze své platnosti. 
A alespoň občas by je měl někdo říci i současným dě-
tem počítačové generace. I proto, že se na netu dozví 
opravdu hodně, ale toto zrovna ne. Snad jim tyto prav-
dy s pomocí políčka a několika jablůněk dokáží lektoři 
Environmentálního centra Lüftnerka sdělit a předat.

Výukové políčko mohlo vzniknout díky finanční 
podpoře hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse 
a odborné spolupráci hlavního agronoma a. s. Agro-
chov Kasejovice – Smolivec Ing. Václava Šampalíka, 
Zkušební stanice Staňkov Ústředního kontrolního  
a zkušebního ústavu zemědělského a spol. s r. o. FA-
DIS OSIVA Horšovský Týn.                 František Hykeš 

V    květnu před deseti lety byla v plzeňské zoolo-
gické a botanické zahradě slavnostně otevřena 

kamenná japonská zahrada Šówa-en. Slavnosti se 
tehdy zúčastnil i japonský velvyslanec. O rok poz-
ději tuto významnou událost nejen pro zahradu, 
ale i pro celou Plzeň, připomněly Dny japonské 
kultury. A potom každý další rok. První kulaté výro-
čí založení japonské zahrady plné symboliky a me-
ditačních prvků připomenulo především slavnost-
ní zahájení letošních Dnů za účasti rady-vyslance 
japonského velvyslanectví v Praze pana Shinichi 
Nakatsugawy v doprovodu náměstkyně primáto-
ra města Plzně Evy Herinkové a radního Plzeňské-
ho kraje Jaroslava Šobra. Vzácná návštěva shlédla 
ukázku samurajských soubojů a známé harmoni-
kové duo Renata a Josef Pospíšilovi pozdravili ja-
ponského diplomata trojicí českých písniček Pl-
zeňská věž převyšuje kopce, Pětatřicátníci a Škoda 
lásky. Ta je známá a velice oblíbená i v Japonsku.

Poté si hosté prohlédli japonskou a asijskou 
zahradu, z níž byl pan Nakatsugawa evidentně 
nadšen, což potvrzovala i série pořízených foto-
grafií. Samozřejmě došlo i na setkání s populární 
Maruškou. Na závěr několikahodinového pobytu  

v zoologické a botanické zahradě rada-vyslanec 
znovu ochutnal z programu Dnů japonské kultu-
ry. Vyjádřil se o něm velmi pochvalně a poděkoval 
za propagaci japonského folklóru na takové úrovni  
a v takovém rozsahu.

I letos se největšímu zájmu těšily samurajské 
souboje v podání jihočeské skupiny GORIN. Vznik-
la v roce 1994, takže je pro ni letošek jubilejní. Jak 
prozradil její mluvčí Silvestr Prajer, zbroj si vyrábějí 
sami, prezentovali se s ní i v samotném Japonsku  
a dokonce odsud obdrželi jednu zakázku. Její zho-
tovení trvá tři až pět měsíců a v Evropě neví o dal-
ších jejích výrobcích. Podle jihočeského samuraje 
z Bělčic musí zápasnický oblek svojí hmotností na-
hánět soupeři hrůzu, ale současně musí být zdob-
ný a propracovaný do každého detailu.

Své obdivovatele měly samozřejmě i bon-
saje od jejich předního českého pěstitele Ja-
roslava Glasera ze Staňkova na Domažlicku  
a tradiční japonská keramika raku vyráběná 
přímo před zraky návštěvníků. Dnes už je roz-
šířena po celém světě, prošla vývojem, ale její 
princip zůstává stejný: rozžhavená keramika 
vytažená z pece se rychle ochladí. Každá ča-

jová miska, případně jiný výrobek, je vždy ori-
ginálem.

Mnozí návštěvníci si ze Dnů japonské kultury 
odnášejí dva vlastnoručně zhotovené suvenýry:

Kaligrafie je v překladu umění krasopisu. V Ja-
ponsku a Číně na základě znaků kandži je rozšíře-
ným uměním. Kaligrafické obrázky jsou zavěšová-
ny běžně na zeď jako výzdoba místností.

Mezi umění se řadí i origami (název je odvo-
zen z japonského oru = skládat a kami = papír). 
Předpokládá se, že vzniklo v 9. století, kdy mělo 
své místo při náboženských obřadech a výzdo-
bě šintoistických svatyň. V 18. století se stalo 
origami nejen rozšířenou zábavou, ale i uznáva-
ným uměním. Principem techniky je přeměnit 
překládáním list papíru (případně něčeho po-
dobného) ve smysluplný objekt.

Ozdobou nedělního programu byl čajový ob-
řad čajové školy Urasenke Česko-japonské společ-
nosti spojující rituál vychutnání si šálku vynikající-
ho čaje s duchovním rozměrem této chvíle. Tomu 
je podřízeno prostředí, oblečení i pozice, v níž se 
čaj pije.

Novinkami letošního ročníku bylo sobotní pře- 
dvedení válečného umění ninjutsu v podání pl-
zeňské skupiny Bujinkan a po oba dny lekce shogi 
(šógi) – čili japonské šachové hry, starodávné zá-
bavy japonských generálů. 

O ochutnávky japonské 
tradiční kuchyně se i letos 
postaraly Základní a Odbor-
ná škola Horšovský Týn, Vý-
chovný ústav a Dětský do-
mov se školou v Hostouni  
a Wok a Sushi Area Bory. 
Škoda, že svátku tradiční ja-
ponské kultury nepřálo po-
časí; po zatažené a chladné 
sobotě celá neděle pro- 
pršela.                                      (fh) 

Foto IRIS Miroslav Volf 
(více na www.iris.snadno.eu) 

Svátek japonské kultury připomněl jubileum zahrady Šówa-en

Ukázka kaligrafie: Pozdrav čtenářům IRIS
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

K nejstarším kmotrům zvířat v plzeňské zoo 
co do délky adopce se řadí také Jiřina He-

pová z Kaznějova. Z několika koníčků, k nimž 
patří též výtvarná tvorba, tím největším jsou 
pro ni obojživelníci. Je proto zbytečné se ptát, 
které živočichy v zahradě od roku 1994 pra-
videlnými příspěvky podporuje. Samozřejmě 
žáby! Letos má vlastně dvacetileté sponzor-
ské jubileum. „Škoda, že jsem se o možnosti 
adopce nedozvěděla hned v prvním roce, když 
s ní zoo začala. Určitě bych byla mezi prvními, 
kteří reagovali,“ je jí ještě dnes tak trochu líto, 
že se připojila až o dva roky později. 

S jemnou nadsázkou se dá říci, že její byt 
je jedno velké terárium. Pro stejně zaměřené 
čtenáře jako je ona – setkat se v nich dá s den-
drobates auratus blue, epipedobates antho-
nyi, s parosničkami srdíčkovými a samozřejmě 
také s plechovou žábou. Kdo nečetl minulé 
číslo IRISu, jde ve stručnosti o žabku naleze-
nou v supermarketu v trsu banánů a zachrá-
něnou právě Jiřinou Hepovou. „Kvůli ní jsem 
téměř mediální hvězda,“ prozradí na sebe  
s lehkou ironií v hlase. „Bylo u mne plno re-
daktorů a několik televizí, zkoumaly ji fakul-
ty veterinární, přírodovědecké, zemědělské.“ 

Určoval ji prof. Moravec z Národního muzea.“ 
Žáby – to je prostě její velká láska!

Současnou největší chovatelskou rados-
tí je pro ni více než šedesát mláďat ropuchy 
zelené zachráněné, byť majitel domku musel 
rozkopat kus chodníku, v Břízsku. Usilovně teď  
s manželem přemýšlí, kam je vysadí a kde založí 
novou populaci těchto poměrně vzácných žab. 

Termín malé slavnosti 28. června se rychle 
blíží, a tak hodně času tráví přípravou otevírá-
ní páté tůňky pro obojživelníky v Lomanech. 
„Všechny tůně jsou rájem pro mé obojživel-
né ekologické aktivity,“ ráda se pochlubí paní 
Hepová. „V roce 2011 jsme nechali vybagrovat 
kaskádu čtyř tůní, letos přibyl lesní rybníček. 
Jezdíme tam s manželem pracovat pod zášti-
tou Dobrovolného ekologického spolku ochra-
na ptactva Plzeň jako na vlastní zahrádku. Teď 
tam pravidelně míříme přikrmovat pulce su-
šenými kopřivami. Udělali jsme velký transfer 
množících se převážně ropuch obecných z vy-
puštěného rybníka, ale rostoucí pulce by tůňky 
samy neuživily. Je to naše velká radost. Dokon-
ce jsem pro ten kousek přírody vymyslela logo  
a název Napalo. Co že je to za cizokrajné slovo? 
Ale vůbec ne, jde o zkratku Národního parku 

Lomany!“, zažertuje obdivovatelka žab a do- 
dá: „Je to moje sci-fi hra a musím se pochlu-
bit, že jsem do ní vtáhla ještě několik dalších 
nadšenců, kteří ji hrají se mnou. Proč bychom 
si nemohli hrát i ve zralém věku?“ 
Ano, proč ne. Zvlášť, když jde o hru tak zásluž-
nou. Vzhledem k celkové ohroženosti obojži-
velníků by si podobných „hráčů“ příroda za-
sloužila daleko víc!                                     (zh) 

Jiřina Hepová s manželem v jejich milovaném 
Napalu. O vybudování tůněk se zasloužil pře-
devším právě on.                  Foto Karel Makoň 

Žáby jsou její velká láska

Kmotři se představují

oD PÓlu K PÓlu 

V minulém čísle Irisu jsme vás informovali 
o celosvětové kampani na ochranu světo-

vých pólů. Hlavní příčinou jejich ohrožení jsou 
probíhající globální změny klimatu!

Problematika změn klimatu a globálního 
oteplování není snadno vysvětlitelná. Není 
rovněž jednoduché najít důvěryhodné zdro-
je informací, jež nejsou účelově upraveny ve 
prospěch názorových skupin odmítajících, ale 
i zveličujících změny klimatu a jeho důsledky. 
To by však nemělo být záminkou k ignorování 
tohoto tématu v environmentální osvětě a vý- 
chově.

Plzeňská zoologická a botanická zahrada 
uspořádala na podporu kampaně na ochranu 
světových pólů 1. května již tradiční osvětově 
– benefiční den. Své projekty při něm před-
stavili žáci základních škol, členové Českého 
svazu ochránců přírody (ČSOP) ze Spáleného 
Poříčí i studenti plzeňského gymnázia na Mi-

kulášském náměstí. May Day rovněž podpořili 
dobrovolníci z liberecké a plzeňské zoo a ze 
spolku Faunus Liberec, lukostřelci, pracovníci 
Techmania Science Center, herci z divadelní-
ho spolku Žumbera a muzikanti TremoloDixie-
landers. Bohatý program zpestřil tanečním vy-
stoupením Storm balet Plzeň.

Téměř všichni aktéři se vedle osvětové 
činnosti snažili získat finanční prostředky na 
podporu Záchranného centra Talarak na fi-
lipínském ostrově Negros. Poněvadž bylo 
centrum loni třikrát postiženo povodněmi 
a následky tajfunu, je nutné v něm vybudo-
vat odvodňovací systém. Ze školních kolekti-
vů se největší finanční obnos podařilo získat 
prostřednictvím projektu Podpora domácích 
produktů dětem ze ZŠ a MŠ v Městě Touško-
vě (5 501 Kč); úspěšní byli i žáci ze ZŠ Zbiroh  
s projektem Šetrná turistika (2 100 Kč) a ze ZŠ 
a MŠ Spálené Poříčí s projektem Šetrná energie  
(1 932 Kč). Lukostřelci darovali přes 2 800 Kč  
a malování na obličej vyděla-
lo 5 600 Kč. Celkový finanč-
ní přínos z May Day činil 23 
275 korun. Finance převzal 
spolek Faunus, který pečuje  
o veřejnou sbírku a peníze 
pravidelně zasílá na pomoc 
Záchrannému centru Tala-
rak. Všem dárcům patří vel-
ké poděkování.

Vyvrcholením prvomájo- 
vého dne byla symbolic-
ká netradiční svatba v po- 
dání pracovníků a příz-
nivců zahrady, herců z di-
vadelního souboru Žum-
bera a hudebního tělesa 

TremoloDixielanders. V roli ženicha zde vy-
stupoval medvěd lední, jakožto zástup-
ce severního pólu, a nevěstou byla tučňač-
ka patagonská, představitelka pólu jižního.  
V průběhu obřadu se veřejnost prostřednic-
tvím jejich osobního svědectví dozvěděla  
o smutné realitě na pólech a o probíhajících 
klimatických změnách. Symbolický ředitel zoo 
poté páru nabídl pro spokojený a klidný život 
azyl v plzeňské zahradě.

Odborníci se domnívají, že globální změny 
klimatu je možné mírnit, ale pouze za předpo-
kladu šetrného hospodaření. Nebuďme proto 
lhostejní a nezapomínejme: 

… odpojit nabíječku mobilu ze zásuvky jak-
mile je baterie nabitá, odpojit televizor od sítě, 
jakmile se už nehodláme dívat, nikdy ho ne-
nechávat v pohotovostním režimu, vypnout 
světlo v místnosti, kde nikdo není, nenechávat 
v pohotovostním režimu počítač, netopit více 
než je třeba…                                Jiřina Pešová

Mějte i Vy v zoo své zvířátko!
Stačí si vybrat a zavolat 378 038 303 (325).
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IrIs NOvum

Při odhalení památníků legendárním česko-
slovenským cestovatelům Jiřímu Hanzel-

kovi a Miroslavu Zikmundovi 29. ledna v pl-
zeňské zoologické a botanické zahradě zazněl  
i lákavý slib: Do konce dubna bude ve druhém 
podlaží vstupního domečku do expozice Svět  
v podzemí otevřena dlouhodobá výstava ma-
pující méně známou expedici cestovatelů po 
Asii. Oba její autoři – známý současný cesto-
vatel Rudolf Švaříček a výstavní realizátor Jiří 
Šaroch – svůj slib dodrželi, vernisáž se konala 

23. dubna. Významu tohoto počinu odpovídala  
i účast významných osobností při přestřihávání 
slavnostní pásky. Plzeňský kraj reprezentovali 
náměstek hejtmana Jiří Struček a radní Jaroslav 
Šobr. Donátory výstavy, jimiž jsou třetí plzeňský 
obvod a Nadace 700 let města Plzně, zastupo-
vali jejich představitelé – starosta centrální měst-
ské části Jiří Strobach a ředitel Nadace Miroslav 
Raboch. Zvláště milým hostem byl nejplodnější 
český spisovatel, významný cestovatel a etnograf 
Dr. Miroslav Stingl. Doslova na celém světě vyšlo 

už více než 17 milionů výtisků jeho knih, v nichž 
popisuje své zážitky z více než 150 zemí a setkání  
s nejpozoruhodnějšími národy, kulturami a kme-
ny. Je čestným náčelníkem indiánského kmene 
Kikapú (Kiekapo). Narodil se roku 1930 v seve-
ročeské Bílině, od 80. let žije v Praze. Za svůj sku-
tečný domov ale stále považuje Karlovy Vary, kde 
prožil dlouhý čas svého plodného života. 

Výstava přibližuje především druhou ces-
tu Hanzelky a Zikmunda, která je během 5,5 
roku strávených mimo domov, zavedla až na 
východ Asie. Oproti jejich cestě do Afriky a Již-
ní Ameriky tato tak známá není. Na vině je pře-
devším politická situace, jež po jejich návratu  
v Československu byla, a která nepřála publi-
citě nashromážděných poznatků, zkušeností  
a informací.

Jak zdůraznil Rudolf Švaříček, přes přínos a po-
pularitu obou mužů nemají vlastní samostatnou 
expozici, což se alespoň částečně tato dlouho-
dobá výstava snaží napravit. Všichni, kteří se za-
sloužili o její vznik, si samozřejmě přejí, aby byla 
součástí zoologické a botanické zahrady natrvalo.

Popisovat výstavu nemá význam, protože 
žádná slova nenahradí vlastní prožitek z její ná-
vštěvy. Její moderní a věcné pojetí se líbilo ne-
jen jejím prvním návštěvníkům při slavnostním 
otevření, ale zaujme i všechny další, kteří jí už 
prošli. Za necelé dva měsíce trvání chytila Past 
na rovníku už stovky návštěvníků.                 (fh) 

Jaký vztah máte k nové expozici a vůbec 
k zoologické a botanické zahradě? 
Stát se patronem této stálé expozice je 
pro mne velká čest. Jsem rád, že v Plz-
ni vzniklo místo, které nese odkaz jed-
noho z našich nejznámějších plzeňských 
rodáků, pana Miroslava Zikmunda, a samo-

zřejmě i jeho kolegy, pana 
Jiřího Hanzelky. Zoolo-
gická zahrada v posled-
ním desetiletí neuvě-
řitelně zkrásněla a je 

 zaslouženou chloubou 
celých západních Čech. Já 

sám sem s rodinou často a rád chodím a ne- 
jenže se vždy dozvím něco nového, ale 
především se zde skvěle odreaguji a odpo-
činu si od běžného shonu. Přeji plzeňské 
zoologické a botanické zahradě mnoho 
úspěchů a především další tisíce spokoje-
ných návštěvníků.

otázKa Pro StaroStu 3. PlzeňSKéHo oBvoDu JiříHo StroBaCHa:

Past na rovníku už chytila stovky návštěvníků

• Dvě černě zbarvená mláďata mají v pavilonu Ta-
jemný svět africké noci promyky červené. 
• Prvních 11 mláďat tučňáků Humboldtových při-
šlo na svět v obnovené expozici těchto vodních 
ptáků z Jižní Ameriky. Celkový počet v Plzni naro-
zených malých tučňáčků tak již přesáhl číslo 130. 
• Zimoviště v pavilonu hrošíků a gepardů koneč-
ně zažilo premiérový odchov dvou mláďat peli-
kána bílého.

• Přírůstky jsou i v několika rodinách drápkatých 
opic – u kosmanů bělovousých, stříbřitých, za-
krslých či tamarínů pinčích.                              (mv)  

K jaru patří mláďata

Zooložka Ing. Lenka Václavová s malou pro-
mykou  Mláďě pelikána bílého 
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Cestou k žirafám se v tomto čase každý návštěv-
ník zastaví u prasat savanových. Jako všechny 
předchozí tři roky, i letos mají mláďata. Potřetí  
v historii se narodila čtyřčata. Nejroztomilejší 
jsou, když sají mateřské mléko, nebo když násle-
dují po výběhu rodiče jen napůl ve stoje, to je po 
kolínkách. Jejich roztomilost má ovšem své meze. 
Už poměrně malé prasátko dokáže člověka ne-
bezpečně pokousat. Je známo několik případů ze 
zahraničních zoo, kdy dospělé prase savanové na-
padlo ošetřovatele a tyto ataky skončily jeho váž-
ným zraněním a někdy též smrtí. 

Ze zákulisí

Každoroční úroda prasátekMaruška 

už je okoukaná? 

Aktuální hmotnost Marušky byla v po- 
lovině května 200 kg. Uprostřed 

hlavy se ji začala pomalu vzdouvat 
kůže, což je znamení, že jí brzy začne 
růst roh. „Od mateřského mléka začí-
ná přecházet pomalu i na rostlinnou 
potravu, takže bude nyní přibývat po-
někud pomaleji,“ soudí ošetřovatel Ro-
bert Bultas. „Pro zajímavost,“ naváže 
hlavní zoolog Jan Konáš, „denní dávka 
mateřského mléka se zpočátku pohy-
bovala kolem 14 litrů. Při přirozeném 
odchovu ji lze samozřejmě jen odhado-
vat. Vycházíme proto z poznatků kolegů 
ze Dvora Králové při umělém odchovu. 
Přestože se doba kojení uvádí až do 18 
měsíců věku, bude se množství mateř-
ského mléka postupně snižovat.“ Jakmi-
le Marušce narostly koncem února prv-
ní zuby, začala v omezené míře přijímat  
i potravu své matky. Ošetřovatelé proto 
zeleninu a ovoce krájí na menší kousky, 
aby se nepatřičným soustem případně 
nezadávila. 

Přestože zůstává Maruška na po-
hled prckem, její hmotnost je už znát. 
Poznali to rovněž ošetřovatelé; před je-
jím „štochnutím“ už musí být na pozo-
ru. Umí už též kousnout. I to předvedla 
ošetřovatelům. „Hlavní obranou noso-
rožce indického není jeho roh, ale prá-
vě bolestivé kousnutí. Respekt u nepřá-
tel budí pochopitelně i jeho hmotnost. 
Dospělý jedinec se ubrání prakticky 
všem zvířatům. Jediným jeho nepříte-
lem, a to velmi nebezpečným,“ vysvět-
luje R. Bultas, „je člověk.“

Mají-li návštěvníci štěstí a setkají se 
v pavilonu s ošetřovateli, samozřejmě 
se jich ptají, jak se vede Marušce a její 
mámě. Jsou však zvědaví i na to, za jak 
dlouho se může narodit další mládě.

Informace uvádějí, že nosorožec 
indický může mít čtyři až šest mláďat 
za život. Je to přímá úměra mezi jeho 
maximálním věkem, dobou březosti, 
jež je kolem 470 dnů a časem, po kte-
rý je mladě s matkou. To je dva až tři 
roky. Manjula od ní byla odstavena ve 
dvou letech a ošetřovatelé vzpomínají, 
jak byla ještě „dětinská“, když přišla do 
Plzně z berlínského Tierparku. Je ovšem 
známá i zkušenost z basilejské zoo, kde 
byla samice připuštěna po roce věku 
mláděte a další se narodilo v době, kdy 
s ní ještě žil předchozí potomek.

Určitě po zásluze získala Maruška ve 
IV. ročníku soutěže zoo ČR BabyZOOm 
2014 I. místo. Naposledy se mladý no-
sorožec indický u nás narodil před 17 
lety. 

Samice velblouda dvouhrbého Goldie se 
narodila v Liberci v březnu 1994 a letos tak 
oslavila dvacáté narozeniny. Jejím partne-
rem v expozici asijských zvířat Zoologické 
a botanické zahrady města Plzně je samec 
Mulisák narozený v březnu 2002 v Brně.  
Z celkového počtu 17 plzeňských velblouďat 
je devět po původním samci Haštalovi  
a osm po Mulisákovi. Úplně prvním přírůst-
kem byla populární Josefína (1997), proza-
tím posledním je Viktor (2013) jako devátý 
potomek samice Goldie (6 samečků a 3 sa-
mičky).

První velbloud se v plzeňské zoo objevil 
již v polovině 50. let minulého století. Od 
60. do 90. let zde byli i jednohrbí velbloudi.

V souvislosti s dvacetinami Goldie je na 
místě otázka, kdo je v zahradě starší než 
ona. Takových zvířat není mnoho. Samozřej-
mě želva matamata třásnitá, plameňáci chil-
ští a samice krokodýla čelnatého – ti všichni 
dorazili v polovině 70. let minulého stole-
tí. Následuje medvěd hnědý Pišta (*1981), 
Miky (*1993) a šimpanzi Zizwa, Zedoenja 
(*1994) a Bask (*1993). Také želvy ostruha-
té a krajty mřížkované. Pozoruhodný je i prv-
ní pár tučňáků Humboldtových z německé-
ho Frankfurtu, kde se sameček přibližuje ke 
třicítce.                                                 (vo)

Kdo je 
starší 
než 

 Goldie? 

narození mláděte – první úspěch 
Jeho odchování – úspěch ještě větší

Výrečka filipínského chovají v Evropě pouze 
tři zoo: pražská, wroclawská a plzeňská. Jako 
první ho rozmnožili polští chovatelé, ale úspěš-
ní jsou i plzeňští ošetřovatelé. Rodičovský pár 
v plzeňské zahradě pochází ze Zoo Avilon na 
Filipínách a ve zdejším chovatelském zázemí 
žije od roku 2011. Je jedním z mnoha druhů 
ostrovních ptáků a savců, jejichž záchraně se 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
věnuje. 

První mládě výrečka filipínského se poda-
řilo plzeňským ošetřovatelům odchovat v roce 
2013 (byl to český prvoodchov). Nyní žije v praž- 
ské zoo. V letošním roce se vylíhla mláďata již 
třikrát, jejich aktuální počet je osm. 

Výreček filipínský je noční lesní lovec hmy-
zu. Žije v párech, je filipínský endemit, což zna-
mená, že se nikde jinde na světě nevyskytuje. 
Samička mívá jedno až dvě vejce. Dospělý pták 
měří i 28 cm a jeho hmotnost je až 300 g.   (mv)

česká populace 
filipínského 

endemita narůstá

Narodili se den před loňským Štědrým dnem. Čty-
ři dingové australští. Stejně jako byli návštěvnickým 
lákadlem jejich rodiče po otevření zmodernizova-
né expozice australské zvířeny, štěňata byla mi-
láčky návštěvníků v zimě a začátkem jara. Potom 
tři z nich změnili adresu a čtvrtého dinga to čeká. 
„Je to logický proces, že dříve či později odchova-
ná mláďata odcházejí do jiných zoo nebo k sou-

kromým chovatelům. Expozice jsou stavěny na 
určité počty zvířat, musí se také respektovat, že kr-
mení stojí nějaké peníze a čím více zvířat, tím vět-
ší náklady. Pár dingů spořádá denně šest až osm 
potkanů a asi dvanáct třídenních kuřátek. Je nutné 
rovněž vycházet ze životních zvyklostí zvířat.  
V přírodě se také dříve nebo později mladí osa-
mostatňují od rodičů a vytvářejí nové skupiny 
nebo dvojice,“ vysvětluje hlavní zoolog plzeň-
ské zoo Jan Konáš.       Připravil František Hykeš

Dingové vyrazili do světa
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Ze zákulisí

První jarní sluneční paprsky vylákají z ubikací 
téměř všechna zvířata a pozadu nezůstává 

ani samčí skupina lemurů kata. Jejich póza při 
„chytání bronzu“ je nezapomenutelná. Pohled 
na jejich vypnutá nehybná bříška vyloudí snad 
každému návštěvníkovi úsměv na tváři. Avšak 
toto chytání slunečních paprsků nemá samo-
zřejmě opalovací efekt jako u lidí, ale souvisí s 
tím, že lemuři mají problém s udržením těles-
né teploty. Je-li jim zima, tiskne se celá skupina  
k sobě a navzájem se hřejí svými těly. Lemuři 
kata náleží do řádu primátů a podřádu poloopic. 
Pocházejí z ostrova Madagaskar a patří mezi 
ohrožené druhy. Svůj název dostali podle řím-
ských lemuros ,,duchů zemřelých“, kteří se v no- 
ci ozývali děsivými nářky.

ocas jako kormidlo i vlajka
Typickým znakem lemura je nejen chytání slu-
nečních paprsků. Při pohledu na tuto poloopi-
ci okamžitě zaujme její dlouhý pruhovaný ocas, 
který slouží jako zdroj rovnováhy při pohybu  
v korunách stromů. Naopak na zemi, kde se  le-
muři často pohybují ve vysoké trávě, má vizuál-
ní funkci. Jednoduše řečeno slouží jako vlajka. 
Vedle rolí kormidla či vlajky, má ještě jednu ne-
postradatelnou úlohu: a to při soubojích mezi 
samci. Otřou ho několikrát pachovými žlázami 
a následně jím mávají před ostatními protivníky. 
Dojde-li k boji, ostrými zuby si způsobí mnoha-
četná poranění kůže. Jejich přirozená schopnost 
se hojit, je ale neuvěřitelná, takže jsou povrcho-
vé rány zahojené během několika dní. 

Další charakteristickou vlastností lemurů je 
vzájemné pročesávání jemných chlupů. Slouží 
jim k tomu tzv. hřebínek vytvořený z předních 
spodních zubů a díky němu udržují srst v neu-
stálé čistotě. Tato skupinová činnost navíc upev-
ňuje vzájemné vztahy mezi jedinci.

Lemuři všeobecně nepatří mezi nejakčnější 
primáty. Během dne spíše odpočívají, než by bě-
hali po výběhu. Jakmile však zahlédnou prochá-
zejícího návštěvníka s nějakou dobrotou, nelení  
a okamžitě se jdou obsloužit. Vím, že je těžké ne-
nechat loudící opici kousek ze svačiny, ale věř-
te, že jim tím můžete nevědomky ublížit, a to  
v podobě zažívacích problémů. Zvířata v zoo mají 
stále divokého ducha a každá manipulace s nimi, 
třeba v případě zdravotních potíží, je obrovsky 
stresová nejen pro ně, ale i pro ošetřovatele. 

v bezpečí máminy srsti
Lemuři kata žijí v mnohačetných skupinách, kte-
ré vždy vedou samice. Ty zůstávají ve svých rod-
ných tlupách, zatímco samec může emigrovat 
do nové skupiny. 

Rozmnožování těchto poloopic je velice 
složité. Samice jsou sexuálně vnímány jen po 
dobu jednoho až dvou dnů, přičemž říje trvá 
jen několik hodin. V tomto období jsou sami-
ce vlídné k samcům – např. jim dovolují odpo-
čívat v jejich blízkosti a doprovázet je po celý 
den. Samice se může pářit s několika samci, 
jejích pořadí určuje hierarchie. Jakmile dojde  
k oplodnění, rodí přibližně po 134 dnech vět-
šinou jedno, výjimečně dvě mláďata. Samice 
se při porodu nestraní skupiny, naopak ji do-
provázejí odrostlá mláďata. Při samotném po-
rodu ji však nijak neobtěžují, spíše jen zvědavě 
pokukují.

Ve volné přírodě jsou lemuři přísně sezónní 
rodiče. Samičky rodí s koncem období sucha na 
začátku periody dešťů, kdy je vzhledem ke kli-
matickým podmínkám nejmenší úmrtnost mlá-
ďat. Po narození je malá opička během několika 
minut matkou očištěná. Potom se pevně chytí 
její srsti na břiše, kde zůstává schovaná zhruba 
devět dní. Následně se začíná zajímat o oko-
lí, pokukuje, ohmatává a péruje na nožičkách. 
V dalších dnech přelézá matce na záda, kde se 
nalézá až do osamostatnění. Po dobu tří týdnů 
je samice primárním pečovatelem, přesto je to-
lerantní k ostatním samicím. Ve věku jednoho 
měsíce tráví mládě 16 procent času mimo tělo 
matky a ve čtvrtém měsíci života již 83 procent. 
Sociální hra s vrstevníky začíná kolem šestého 
týdne a zahrnuje takové chování jako je honě-
ní, kousání, skákání. Kojeno je mládě v průměru 
pět měsíců.

Dost často se od lemurů kata ozývá vrnění 
nebo mňoukání, proto se jim říká ,,kočičí lemur“. 
A další velká zajímavost: Víte, že spolu komuni-
kují 28 odlišnými typy hovorů? Z toho 22 použí-
vají dospělí a šest kojenci.

Lemuři se živí převážně plody, květy, trávou, 
ovocem, ale najdou se mezi nimi i hmyzožravci 
a lovci malých ptáků a ještěrek.

osudem zkoušený lavanno
Plzeňská samčí skupina má v současné době 
tyto členy: Reného, Iváta a Lavanna. A právě La-
vanno, je důkazem toho, že i zvířecí osud může 
být někdy dost těžký. Začátkem září 2003 přijel 
ze zoo Ostrava chovný pár lemurů kata a s ni- 
mi i půlroční mládě. Několik dní bylo vyděšené  
a neustále se schovávalo na zádech matky.  
Z jeho útrob zaznívalo chraptění a sípání. Tlam-
ku mělo několikanásobně větší než je tomu  
u normálně se vyvíjejících mláďat. Vše nasvěd-
čovalo zánětu dutin, a tak mu byla aplikována 
antibiotika. Zde ovšem nastal problém s jeho ag-
resivní matkou, která na nás okamžitě útočila, 
když jsme jen vešli do ubikace. Lavanno proto 

musel být oddělen. I přesto byl jeho boj o mís-
to v opičím světě neuvěřitelný a mezi námi za-
čal vznikat mnohem hlubší vztah. Po několika 
dnech si pro léky chodil malý lemurek už sám. 
Počáteční léčení však nemělo velký úspěch. Po 
několika vyšetřeních byla u Lavanna zjištěna 
růstová vada kostí s následkem nadměrného 
růstu vaziva, což způsobovalo nepřirozený růst 
jeho tlamky. Poté mu byla léčba „ušitá přímo na 
míru“ a hlavně, mohl být vrácen zpět k matce. 
Odstranit vývojový handicap se nepodařilo, a tak 
Lavannovi zůstal jeho netypický čumáček.

O několik měsíců později přestal používat 
zadní nohu. Při vyšetření byla zjištěna zlome-
nina stehenní kosti, dále pak zranění kolena.  
I přes zdravotní potíže lemurek pomalu, ale jistě 
dospíval ve velkého samce a v roce 2006 musel 
být po boji se svým otcem přemístěn do samčí 
skupiny.

Jednoho podzimního dne v roce 2008 při-
šel Lavanno na krmení s rozbitou tlamkou. Zjiš-
tění veterinářů bylo neradostné: zcela uvolněné 
přední zuby a tři špičáky. Na vině byl silný náraz 
do čumáku. Polemizovat o tom, co se vlastně 
v osudný den ve výběhu stalo, bylo v tu chví-
li bezpředmětné. Každopádně zranění mu ješ-
tě více zkomplikovalo jeho lemuří život. Nejenže  
z počátku špatně přijímal potravu, ale jak ne-
mohl pečovat o svoji srst, stal se od té doby 
zcela závislý na vstřícnosti jeho opičích kolegů. 
Aby toho nebylo málo, letos v březnu si začal 
intenzivně olizovat obě zadní nohy. Rentgenové 
vyšetření potvrdilo naše podezření, že se jedná  
o těžkou artrózu v obou končetinách, doprová-
zenou velkými bolestmi, na které nás upozor-
nil právě zmíněným olizováním. Tento stav je 
pro Lavanna neměnný a jedinou možnost, jak 
zmírnit jeho bolesti, představují léky, které už 
bude brát doživotně. 

Díky neuvěřitelné povaze se stal Lavíček, jak 
mu něžně říkáme, miláčkem všech ošetřovatelů 
primátů. 

Své pohnuté osudy nemají jen lidé, ale i lemuři
  Monika nováková, ošetřovatelka primátů





IRIS

Lemur kata
(Lemur catta) 



12

IRIS

skvosty přírody

V minulém čísle jsme si slíbili, že se pro-
jdeme po několika zámeckých parcích  

v proměnách času. Jde vždy o zajímavou 
procházku minimálně mezi stromovými ve-
likány, jejichž život se začal psát už hod-
ně dávno. U těch mladších před desítkami,  
u těch starších před stovkami let. Svědec-
tvím jsou např. parky u zámků Chyše nebo 
Valeč na Karlovarsku, či Horšovský Týn v Pl-
zeňském kraji. Procházka po zámeckých par-
cích je zážitkem v každém ročním období  
a určitě alespoň na čas zbaví návštěvníka kaž- 
dodennosti. Ostatně pro zážitek, prožitek  
z jízdy v koňském sedle, pro setkání s přáteli 
je nechávali majitelé zámků budovat. Je ško-
da, že přes jejich přírodní, dendrologickou, 
estetickou, krajinářskou a architektonic-
kou hodnotu jsou ve stínu vlastních zámec-
kých budov. Průvodce, internetové odka-
zy a další informace je zmiňují jen okrajově 
a často ani to ne. Nejsou ani častým téma-
tem naučných stezek. Výjimkami jsou parky  
v Horšovském Týně, částečně v Chudenicích  
a zejména v Sokolově, o němž bude řeč poz-
ději. 

Letité stromy v zámeckých parcích často 
velice bizardních tvarů poskytují nejen este-
tický zážitek, ale jsou domovem i pro desítky 
druhů živočichů, především různých brouků 

a ptáků. Například v odlehlých částech hor-
šovskotýnského parku žijí ve vykotlaných du-
bech zákonem chráněný roháč obecný nebo 
páchník hnědý, jenž je pro svoji vzácnost za-
řazen do evropského ochranářského projek-
tu NATURA 2000. Vyskytuje se tu i vzácný 
hmyz z Červené knihy ohrožených druhů ČR.

V revoluční druhé polovině 40. let 20. sto- 
letí ztratily šlechtické rody svůj majetek  
a jejich sídla se stala dle významu a hodno-
ty státními zámky nebo byly určeny pro kul-
turní, sociální, zdravotní a rekreační účely, 
některé připadly armádě, z mnohých vesnic-
kých zámečků se stala sídla jednotných ze-
mědělských družstev nebo státních statků. 
Příští určení ovlivnilo zásadně i další osud 
parků, jež je obklopovaly. Nejlépe dopadly 
ty u zámků státních, které se otevřely veřej-
nosti, nejhůře zámecké parky u vojenských 
objektů a vesnických staveb. Začátky ze-
mědělských družstev a statků byly mnoh-
dy velice složité, v pohraničí a bývalých Su-
detech obzvláště, údržba zámeckých parků 
byla daleko za hranicemi jejich zájmu i fi-
nančních možností. Navíc v očích místních 
obyvatel byly spojeny s bohatstvím a výsa-
dami jejich majitelů, které často kontrasto-
valy s životem, materiálními podmínkami  
a dřinou většiny populace.

Léta po roce 1989 v souvislosti s restitu-
cemi a privatizací na vesnických zámeckých 
parcích mnohé odčinila, i když předchozích 
čtyřicet let samozřejmě vrátit nešlo. Jak vy-
padala většina parků u vesnických zámečků 
před tímto rokem dosud ukazuje např. park  
v Úlicích na severním Plzeňsku. Totálně 
zpustlý, zarostlý stromovým náletem.

Někdy už ale zachraňovat nebylo co. Zub 
času, častěji surové vandalství, absolutní ne-
zájem a pohrdání kulturními a estetickými 
hodnotami, výstavba nových hospodářských 
objektů nebo bytovek pro další pracovníky 
v zemědělství vedly až k totální zkáze nád-
herných parků a zahrad. A v některých pří-
padech se jednalo o hodnoty, které si při-
tom žádaly ochrany a zachování pro příští 
generace. Příkladem může být třeba bývalá 
zámecká zahrada v obci Tažovice na rozhra-
ní Horažďovicka a Strakonicka. Český šlech-
tic a diplomat Jan Markvart Koc z nedaleké 
Dobrše nechal pro svoji tolik milovanou vy-

volenou vybudovat ve II. polovině 18. stole-
tí ve zmíněném místě pohádkový zámek se 
zahradou, jež jí měla připomínat její rodnou 
Francii. A té v zahradní architektuře vlád-
ly kudrlinky, umělé jeskyně, sochařský ná-
vrat k antice, vodní kaskády, vodotrysky  
i bludiště. Tažovická třístupňová zahrada to 
vše obsahovala, na dvou hektarech vznik-
la za nepředstavitelných 200 000 zlatých  
a ve své době byla technickým i uměleckým 
skvostem a unikátem. Tak se o ní zmiňuje  
i básník Ladislav Stehlík ve své Zemi zamy-
šlené. Okrasnou část doplňovala štěpnice  
a bažantnice s rybníčky a nechyběla ani zim-
ní zahrada se skleníky. O 100 let později 
následuje úprava v anglickém krajinářském 
stylu a zahradu obohacují cizokrajné dřevi-
ny; z té doby pocházejí památné stromy Ta-
žovický platan a jinan. V roce 1966 vyhod-
nocuje památkový ústav tažovickou zahradu 
jako třetí nejhodnotnější památku svého 
druhu na jihu Čech hned po Č. Krumlovu  
a Lnářích. Přesto v roce 1968 je v její čás-
ti vybudován obytný dům, čímž byly nená-
vratně zničeny celistvost a kompozice objek-
tu. Po roce 1976 začíná zahrada procházet 
v souvislosti s rekreačním využitím zámku 
rozsáhlou úpravou s cílem navrátit ji roko-
kovou podobu. Jsou však přitom odstraněny 
všechny dřeviny a nešťastné jsou i některé 
další zásahy. Projekt nebyl nikdy dokončen  
a zahrada se už nikdy nestala znovu Versal-
les v Pošumaví, jak bývala nazývána. 

U státních zámků byly parky udržovány  
a některé i nákladně upraveny dle soudo-
bých architektonických trendů. To je i případ 
parku u loveckého empírového zámku Kozel.  
Z Plzně sem není daleko, představitelé kraje 
i města sem proto často zajížděli s delega-
cemi a zahraničními návštěvami. A zrekon-
struovaný park sloužil jako argument, jak se 
socialistický stát dobře stará o památky. Na 
novou tvář parku nebyl ani mezi odborníky 
nikdy jednotný názor a laická veřejnost se spí-
še přiklonila na stranu těch, kteří kritizovali 
megalománství úprav a vzpomínali na dřívější 
pozvolné splývání zámeckých parkových vý-
sadeb s okolními smíšenými a listnatými lesy, 
s nimiž tvořily zajímavý krajinářský útvar.

Podobné úpravy byly připravovány i pro 
zámecký park ve Valči, ale vzhledem k po-
žáru zámku a dalším okolnostem nebyly tak 
rozsáhlé a zásadní pro jeho budoucí po- 
dobu.

Zámek v Sokolově stojí uprostřed města 
a zámecký park je dnes zajímavě upraveným 
městským parkem s idylou intimních zákou-
tí i barevných květinových záhonů. Zajít do 
něj lze ovšem nejen za odpočinkem, ale též 
za vzděláním, neboť jím vede naučná stez-
ka věnovaná jeho stromům a keřům. Zájem-
ce sice nevede od jednoho unikátu ke dru-
hému, je ostatně určena široké veřejnosti  
a tomu odpovídají i informace o „obyčej-
ných“ stromech kolem nás.

Procházka po zámeckých parcích v čase, 
který jim nebyl vždy nakloněn, končí. Třeba 
vás inspirovala k vlastnímu výletu. A nemusí 
to být rovnou do Průhonic, Štiřína nebo do 
Krásného Dvora. Příjemné chvíle lze prožít  
i v zámeckých parcích Plzeňského a Karlo-
varského kraje.               

Ing. František Hykeš

Zámecké parky v proměnách času

Zámecké parky často nabízejí bizardní 
tvary stromů, jež umocňují romantiku zdej-
šího prostředí.               Foto Hana Hykešová

Roháč obecný (foto repro)
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Tentokráte dvojice pokojová rostlina – zástup-
ce naší flóry představí rod zvonek (Campanu-
la).

Zvonek stejnolistý pochází ze severoital-
ských hor. Na převislých stoncích rozkvétá bílý-
mi nebo modrými květy. Bíle kvetoucí odrůdě 
se říká nevěsta, modré ženich. Je to rostlina, 
která nechyběla v žádné domácnosti našich 
předků. Ve vesnických staveních jí byla plná 
okna, poněvadž má ráda světlé stanoviště.

Zvonek je rozsáhlý rod dvouděložných rost-
lin z čeledi zvonkovitých s typicky zvonkovitým 
květem většinou modré, fialové, růžové nebo 
bílé barvy. Přibližně 400 druhů roste převážně 
v mírném pásu severní polokoule, obzvláště 
hojně v oblasti Středozemního moře.

Jsou to jednoleté, dvouleté až vytrvalé rost-
liny, většinou s výběžkatými kořeny a lodyhami 
vysokými od 5 cm po 2 m. Rostliny se vyzna-
čují různolistostí – listy vespod lodyhy bývají 
odlišné od listů horních.

K nejčastěji se vyskytujícím druhům v České 
republice náleží na lukách hojný zvonek rozkla-
ditý, na sušších loukách, pastvinách a mezích 
velmi častý zvonek okrouhlolistý pravý, poměr-
ně rozšířený zvonek kopřivolistý a jemu podob-
ný zvonek řepkovitý a ve smíšených humózních 
lesích rostoucí zvonek broskvolistý.

S rodem zvonek se lze setkat od nížin až po 
hory, kde se vyskytuje na skalách a kamenných 
sutích.                                                        (ws) 

Foto Iris Miroslav Volf a repro

okna plná nevěst a ženichů

Co do počtů druhů zvířat nejsou Austrálie a její 
okolní ostrovy žádnou velkolepou „zoologic-

kou zahradou“. Menší druhovou rozmanitost ale 
bohatě nahrazuje unikátnost mnohých zde žijících 
druhů. Plných 85 procent druhů savců nenajdeme 
nikde jinde na světě než právě zde, u ptačích druhů 
je to 45 procent, ovšem u pobřežních ryb až 89 
procent! S Austrálií je neodmyslitelně spojen pri-
mitivní savec s počátkem vývoje přibližně před 110 
miliony lety ptakopysk a samozřejmě vačnatci cha-
rakterizováni způsobem rozmnožování, totiž vývo-
jem mláďat ve vaku. Nejsou to jen klokani, kteří 
tak přivádějí své potomstvo na svět; k vačnatcům 
náleží na 270 druhů; kolem 200 z nich žije právě  
v Austrálii a na přilehlých ostrovech. (Pro zajíma-
vost další mají domov v Jižní a Severní Americe.) 

K pozoruhodným živočichům patří dozajista  
i ježura australská (Tachyglossus aculeatus). Po-
prvé byla popsána Georgem Shawem v roce 
1792. Pojmenoval ji vědeckým jménem Myr-
mecophaga aculeata, neboť se domníval, že je 
v příbuzenském vztahu s jihoamerickým mrave-
nečníkem. Od Shawova objevu byl vědecký ná-
zev ježury čtyřikrát změněn. Slovo tachyglossus 
znamená „rychlý jazyk“, což při lovu mravenců  
a termitů není vůbec nadnesené. Výraz aculeatus 
je v překladu „trnitý“ nebo také „vybavený ostny“.

Ježura vykazuje některé znaky savců a naopak jiné 
jsou vlastní plazům (snášení vajec, kloaka, třetí víčko - 
mžurka a nestálá tělní teplota). Je jedním z nejstarších 
savců, na Zemi se objevili již před 110 miliony lety!

Jsou to zvířata velká 40 až 45 cm, jejich zavali-
té tělo má hmotnost od dvou do pěti kilogramů. 
Tasmánský poddruh je větší než jeho protějšek na 
australské pevnině. Krk není zjevně viditelný, takže 
se zdá, že tělo přechází plynule v hlavu. Po jejích 
stranách se nacházejí ušní otvory bez ušních bolt-
ců. Malé oči jsou umístěné po stranách u kořene 
klínovitého čenichu. Ústní otvor nemůže být ote-
vřen na větší šířku než 5 mm.

Tělo ježury je pokryto s výjimkou spodní stra-
ny, obličejové části a končetin až 50 mm dlouhými 
ostny krémové barvy, což jsou vlastně přeměněné 

chlupy. Tepelnou Izolaci ji poskytuje kožich mezi ost-
ny, který mění barvu od rudé až po tmavě hnědou. 

Končetiny zvířete jsou přizpůsobeny rychlému 
hrabání, jsou krátké a mají silné drápy. Ty jsou 
podlouhlé a stočené do oblouku, čímž umožňu-
jí čištění srsti mezi ostny. Na patě zadních nohou 
mají samci jakousi rohovitou ostruhu – na rozdíl 
od ptakopyska se v ní však nenachází jed. Podobně 
jako ptakopysk má i ježura nízkou tělesnou teplotu 
mezi 30 – 32 °C. Na podzim a v zimě, kdy má perio- 
du strnulosti, nebo upadá do hlubokého zimního 
spánku, klesá tělesná teplota až na 5 °C. Za horka 
nemá žádný regulační mechanismus tělesné teplo-
ty, a proto vyhledává jako úkryt nory, v nichž přebývá.

Jako všichni ptakořitní, kam se podle zoologic-
kého systému ježura řadí, má jediný tělní vývod pro 
exkrementy, moč a vajíčka, který se nazývá kloaka. 

Vizitkou umu přírody je svalstvo ježury. Staho-
váním různých částí ohromného svalu pod kůží 
procházejícím celým tělem mění svůj tvar. Nejcha-
rakterističtější změnou je zabalení se při ohrožení 
do kulovitého tvaru, chránícího její břicho a nasta-
vujícího nepříteli obrannou řadu ostnů. Živočich má 
jednu z nejkratších mích mezi savci, probíhá pouze 
v délce hrudníku. Lepkavý jazyk může vysunout ven 
z ústního otvoru až na délku 180 mm. Jeho po-
mocí chytá mravence a termity, kteří se na něj lepí.  
K dobře vyvinutým smyslům patří čich, který využívá 
k nalezení jedinců opačného pohlaví nebo k vyhle-

dávání kořisti. Má též velmi citlivý oční nerv a má 
dokázané vizuální rozlišení a prostorovou paměť.

Na rozdíl od ostatních savců, podobně jako pta-
kopysk, se ježura líhne z vajíček velkých asi jako 
lískový oříšek. Hladké a kožovité vejce je vloženo 
přímo do malého, ke hlavě otvorem otočeného 
vaku na jejím břiše, který se vytváří během březosti. 
V době páření vydávají obě pohlaví silný zápach. 
Každé spojení je vždy úspěšné a jeho výsledkem 
je jedno vejce, samice se páří pouze jedenkrát za 
sezónu. Březost trvá mezi 21 až 28 dny, během 
níž samice vyhrabává asi jeden metr dlouhou noru 
pro mládě. Rozšířený hnízdní prostor vystýlá trávou  
a listím. Deset dní po snesení vajíčka se uvnitř vaku 
vylíhne mládě. Díky mléčným zoubkům dokáže 
sát mateřské mléko. To vychází z matčina těla ve 
dvou tzv. mléčných polích, neboť ptakořitní nemají 
bradavky. Jak bylo pozorováno, během každého 
krmení přijímají mléka velké množství, neboť je 
matky mohou zanechat samotné v noře pět až 
deset dní. Období laktace trvá kolem 200 dnů. Po 
vypadnutí „sacích“ zoubků už žádné další ježuře 
nenarostou. Mláďata jsou dlouhá kolem 1,5 cm 
a jejich hmotnost je v rozmezí od 0,3 a 0,4 gramů. 
Z vaku bývají vypuzeni ve věku dvou až tří měsíců, 
neboť v té době jim začínají růst ostny. 

V přírodě se ježura australská dožívá věku až 45 
let. Žije samotářským životem a stranou od doupat 
s odchovanými mláďaty, potuluje se po velkém 
teritoriu většinou v zalesněných oblastech, které 
jsou hojné na termity, ale vyskytuje se i v nepro-
stupných houštinách, na pastvinách, ve vyprahlých 
oblastech a dokonce na okrajích velkých měst.

Ježura je běžná na většině území Austrálie  
a v nížinách Nové Guineji a není zapsána jako 
ohrožený druh. V současnosti je pro ni největším 
nebezpečím automobilový provoz a ničení někte-
rých lokalit, které způsobuje její lokální vyhubení.

V péči člověka je rozmnožení ježur velmi vzác-
né, podařilo se to pouze pěti zoologickým zahra-
dám, ale žádné z mláďat se nedožilo dospělosti.

Ježura je ikonickým zvířetem současné Austrálie. 
Je zobrazena na pěticentové minci a na pamětní 
minci o hodnotě 200 liber vydané v roce 1992. Ně-
kolikrát se také objevila na poštovních známkách. 
Polidštěná ježura Millie se stala maskotem letních 
olympijských her v roce 2000 v Sydney.               (zh)

rychlý jazyk z mincí, poštovních známek
a olympijské symboliky

List z herbáře

Zvonek 
stejnolistý

Zvonek 
rozkladitý

Foto repro
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Vyznání

Chvála na zoologickou a botanickou 
zahradu v Plzni se dostala až k nám 

na severní Moravu. Své zážitky vyprávěli 
známí, kteří se zde byli podívat, nyní vás 
proslavila Maruška, mládě vzácného noso-
rožce indického. Část letošních Velikonoc 
jsme trávili u příbuzných v Německu, a tak 
jsme se rozhodli při cestě zpět se u vás za-
stavit. Zajímavá zvířata, moderní řešení ex-
pozic a výběhů uprostřed spousty zeleně 
a vzácných květin, jak botanické zahrady 
nabízejí, nás nepřekvapily. To jsme na zá-
kladě referencí očekávali. Překvapilo nás 
však obrovské množství informací, které 
doprovází jednotlivé části zahrady. Jsme 
velcí obdivovatelé Afriky, prozatím jsme 
tam ještě nebyli, ale nevynecháme v tele-
vizi jediný cestopisný film odsud, v knihov-
ně máme několik desítek cestopisů. Není 
však nad to si o zvířeti něco přečíst a vidět 
ho živé na vlastní oči. To je prostě zážitek, 
který se ničemu jinému nevyrovná.

Z čeho jsme však byli nadšeni nejvíc, 
to je záběr vašeho zooparku. Tak široká 
nabídka témat, ta nás uchvátila. Dino-
sauři, Svět v podzemí, Česká řeka, to vše 
s přírodou úzce souvisí. Ale vy taky uka-
zujete, jak se dřív žilo na vesnici, čím se 
zde vedle zemědělství lidé živili, čím si 
zpříjemňovali svůj nelehký život. Byli jsme 
se u vás podívat na velikonoční pondě-
lí. Na hezky opraveném statku vrcholily 
oslavy svátků jara. Měli jsme radost jako 
malé děti, když se nám podařilo udělat si 
vrbovou píšťalku, a ona opravdu pískala,  
a ještě nás pán naučil plést pomlázku. Ne-
jsme zrovna z kraje, kde tradice a lidová 
řemeslnost jsou předváděny na každém 
kroku. O stánek dál s velikonočními va-
jíčky, nám paní, když jsme jí řekli odkud 
až jsme přijeli, věnovala jednu kraslici na 
památku. Moc se nám zde líbilo, byla tu 
úžasná atmosféra, manželka byla dokonce 
vyšupaná krojovaným mladíkem. Tradice-
mi prý statek ožívá několikrát ročně, ale 
hodně k vidění je zde po celý rok. Poté, co 
jsme navštívili stáj, kovárnu – dokonce s ži-
vými kováři, skanzen zemědělských strojů  
a náčiní, poschodí budovy se statkářským 
bytem a modelem bývalé vesnice, jsme 
dali této informaci zapravdu.

Takže závěrem vás musíme pochválit 
a vzkázat vám, že to děláte dobře. Člověk 
k vám zajde na dvě, tři hodiny a zdrží se 
skoro celý den. A ještě lituje, kam všude 
se nestačil podívat.    Foto Hana Hykešová

Jan a Martina Szercikowi, 
Karviná: 

nabídka vaší zahrady je úžasná!

Zajímavá výuka

Základní škola v Hranicích, nejzápadněji polože-
ném českém městě, obhájila už třikrát meziná-

rodní titul EKOŠKOLA s právem používat příslušné 
logo a vlajku. Co znamená být ekoškolou v praxi, 
o tom jsme si povídali s učitelkou Mgr. Radmilou 
Benešovou. „Celá škola se musí chovat ekologicky, 
to znamená šetřit energie, třídit odpady, pečovat 
o své okolí. A nemůže to být jen starost pedago-
gů a dalších zaměstnanců školy, ale aktivní musí 
být především žáci. Sledují například náklady na 
energie a přicházejí s nápady, kde by se dalo pří-
padně ještě uspořit. Každá třída má svůj recyklační 
projekt, deváťaci například rozebrali starý počítač  
a mobil a učili se při tom, co z nich lze recyklo-
vat a jakým způsobem. Pro menší děti pořádáme 
přednášky o třídění odpadu. Přednášející nejsme 
my, kantoři, ale sami žáci vyšších ročníků. Těší se 
na ně vždy obě strany. Spolupracujeme s organiza-
cemi starajícími se o ochranu přírody. Pro myslivce 
sbíráme žaludy a kaštany, řadu let sponzorsky pod-
porujeme chov vybraných zvířat v Podkrušnohor-
ském zooparku v Chomutově a od loňského roku  
také v plzeňské zoo. Nově jsme navázali spolupráci  
s útulkem pro handicapovaná zvířata v Tachově.“

Škola by mohla mít i přízvisko rorýsí, na plášti 
její budovy je několik budek pro hnízdění těchto 
opeřenců. U příležitosti Dne Země vysadili žáci 
školní les, průběžně likvidují černé skládky, čistí 
Hranický potok. Zásadou environmentální výchovy 
je zde nejen si o dané problematice povídat, ale 
dát dětem co největší prostor pro vlastní tvořivou 
činnost. Co zvládnou, dělají pod odborným vede-
ním samy. Při vjezdu do Hranic přeměnilo město 
zanedbanou lokalitu na Místo setkávání. Školáci se 
postarali o výsadbu stromů a nyní o ně pečují.

Rozhovor se odehrává, kde jinde, než ve škol-
ním zookoutku, jehož je Mgr. Benešová duší. Ka-
ždé ráno kvůli němu, a aby splnila rodinné povin-
nosti, vstává v šest hodin. „Pokud bych neměla 
plnou podporu u vedení školy, především finanční, 
nemohl by existovat,“ začneme rozhovor nad ubi-
kacemi nejrůznějších zvířat. „Máme školní zahradu, 
kde si pěstujeme pro zvířátka salát, papriky, sušíme 
jim vlastní seno, ale i tak není zookoutek pro školu 
lacinou záležitostí,“ prozrazuje. Jeho obyvateli jsou 
vesměs nalezenci, většinu z nich našly a do školy 
přinesly samy děti. Paní učitelka se pochlubí vod-
ními želvami, agamou vousatou, hroznýšem, akva-
rijními rybkami ale i křečky. Téměř každé zvíře má 
svůj příběh. Často smutný, vyprávějící o lhostejnos-

ti člověka k živému tvoru, i když původně měl být 
jeho miláčkem a mazlíčkem. Užovky tenkoocasá 
a amurská jsou vzpomínkou na jednoho zdejšího 
podnikatele. Zbyly po něm dluhy a tihle dva hadi. 
Želvu čtyřprstou zachránil zookoutek před úplnou 
dehydratací. Nejstarším zvířátkem je králičice Te-
rezka nalezená v roce 2000 v Chebu. Už neslyší  
a nevidí, ale u dětí se těší stále velké oblibě. Najdou 
se však i příběhy radostnější: Chameleona daroval 
škole europoslanec Pavel Poc, odložená králičice  
k radosti školáků měla před Vánocemi tři mláďata. 

O oblibě zoookoutku svědčí fakt, že za zvířátky 
přicházejí děti o přestávkách a na prázdniny si vět-
šinu z nich berou do domácí péče.

Ekologické zaměření školy prozrazuje i malé 
arboretum před její budovou. Bylo vysazeno na 
jaře 2013 na základě dotace z Ministerstva život-
ního prostředí. „Rozmýšleli jsme se, zda by mělo 
obsahovat jen stromy z našeho okolí, nebo i dal-
ší. Nakonec jsme se rozhodli pro větší druhovou 
pestrost,“ a Mgr. Benešová hned vysvětlí proč.  
„Z Hranic je všude daleko a dnes, když je vše  
o penězích, máme ztíženou pozici i při školních 
výletech a exkurzích. A tak jsme se rozhodli, že  
v našem arboretu představíme co nejvíce stromů. 
Vedle buku, javoru a dalších u nás obvyklých dřevin 
zde děti najdou i cizokrajné – dub bahenní, jinan 
dvoulaločný, platan javorolistý, liliovník tulipá-
nokvětý. Vysadili jsme i babyku z vyjmenovaných 
slov, přestože se s ní ve zdejším klimatu nesetká-
te. Dokonce i všude nechtěný trnovník akát roste  
v Hranicích v jediném exempláři v tomto arboretu.“

Na stráň plnou stromů navazuje geologická na-
učná stezka. Prozatím představuje horniny z okolí 
města. Učitelé by rádi žákům ukázali i další. Ale 
třeba jinak běžný vápenec se na Chebsku nikde 
nevyskytuje a na dopravu ze vzdálené lokality škola 
peníze nemá. Dokončení stezky se proto neobejde 
bez dotační nebo sponzorské finanční injekce.

 František Hykeš, foto R. Benešová

na návštěvě v ekoškole

třídí odpad, pomáhají přírodě, 
mají vlastní zookoutek
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Bavorský veterinář, biolog a ochránce pří- 
rody Hans Aschenbrenner je v plzeň-

ské zoo vždy srdečně vítán jako bývalý ře-
ditel zoologické zahrady Bavorského lesa  
v Lohbergu, z níž učinil místo zajímavého 
setkávání se zdejší faunou. Je i oblíbeným 
výletním cílem Západočechů. Na přibližně 
10 hektarech a na 1,5 km dlouhém návštěv-
nickém okruhu představuje ke stovce druhů 
ve čtyřstech exemplářích. Není to však jeho 
jediná životní zásluha. Třicet let hledal me-
todu jak znovu vrátit tetřeva hlušce do pří-
rody Bavorského lesa a je v tomto ohledu 
uznávaným evropským průkopníkem.

Ještě v 30. letech minulého století byl 
tento pták, v současnosti stále balancující  
na Šumavě a v Bavorském lese na hranici 
udržitelnosti své populace, na obou stra-
nách hranice naprosto běžným živočichem. 

Na otázku proč najednou nastal zlom a te- 
třevů začalo rapidně ubývat, nemá Hans 
Aschenbrenner  dodnes odpověď. Možná i pro- 
to, že namísto akademického bádání po důvo-
dech se snažil tento stav změnit.

S vypouštěním tetřevů hlušců do příro-
dy začal na počátku 70. let, kdy část Bavor-
ského lesa byla prohlášena za národní park. 
Inspiraci našel ve Švédsku, kde měl jejich 
umělý odchov tradici. Prostudoval veškerou 
dostupnou literaturu, snažil se najít zkuše-
nosti i v Německu, ale zde chyběly. Odjel 

tedy do severské země, kde koupil 
pět tetřevů, každého za 250 marek. 
Jejich novým domovem se stala 
velká voliéra dlouhá 36, široká 18 
a vysoká šest metrů vybudovaná  
u Aschenbrennerových na zahradě. 

Do čtyř týdnů byli všichni ptáci 
mrtví. Paradoxně, a samozřejmě ne-
chtěně, je zabil jejich zachránce. Chtěl 
pro ně vytvořit ty nejlepší podmínky, 
jenže ukázalo se, že voliéra je pro ně příliš 
velká; tetřevi se rozlétnou, narazí na pleti-
vo a následkem šoku uhynou. Voliéru proto 
rozdělil na 16 malých a za rok se znovu vy-
pravil do Švédka pro další ptáky. Mezitím si 
však opatřil i několik jedinců z různých míst 
Německa. Nejlepší chovnou slepici, jež u něj 
žila deset let, si přivezl z Horního Bavorska 
z Bad Tölzu. Vlétla až do města, kde ji našli 
omráčenou po nárazu do výkladní skříně. 
Poněvadž snahy pana Aschenbrennera již 
byly známé, nálezci se s ním spojili. Nejen 
tato historka tak nějak vyvrací současné 
představy o životě tetřeva a tvrzení ochra-
nářů, že je to pták lesních samot. Jeden byl 
totiž k Aschenbrennerovým dopraven přímo 
z dálničního parkoviště u Mnichova, kde klo-
val kolem sebe a ohrožoval i řidiče.

Poté, co MVDr. Aschenbrenner zvládl 
umělý odchov, musel ještě vymyslet způsob 
bezpečného vypouštění mladých ptáků. Při 

vyhození do vzduchu totiž dosta-
li šok a zašli na zástavu srdce. 

Řešením se ukázala mobilní 
vypouštěcí voliéra postavená 
přímo v lese. Zde žili tetřevi 
asi pět týdnů. Na konci září 
z ní odstranil síť a ptáci se 
rozlétli do okolí. Jenže lišky 
a kuny už čekaly na hostinu...

Jako nejlepší se nakonec ukáza-
lo umístit mláďata do papírových 

krabic a po několika je ve vyhlédnu-
té lokalitě umístit do borůvčí pod smrčky. 
Samozřejmě se museli klimatizovat, naučit 
se pohybovat a létat ve volné přírodě, vy-
rovnat se s predátory. Ne všichni jedinci to 
zvládli, doktor Aschenbrenner odhaduje, že 
první zimu přežilo 60, možná 70 procent vy-
puštěných ptáků.

Po roce 1980, kdy skončilo období expe-
rimentování a vypouštění tetřevů v Bavor-
ském lese získalo pevný řád, bylo v následu-
jících 20 letech vypuštěno takřka 700 ptáků.

Přesto, že Hans Aschenbrenner oslavil už 
osmdesátku, je plný svěžesti, elánu a nápadů. 
Přesvědčil o tom při setkání v Zoo Lohberg, 
kde zaníceně, byť jako ředitel na odpo-
činku, představoval nové expozice a plá- 
ny do budoucna, stejně tak při podzimní 
návštěvě v plzeňské zoologické a botanic-
ké zahradě. Nechť je takových setkání ještě  
řada!

 (kola) 

Osobnost

v království rostlin

Život věnoval záchraně tetřeva hlušce

Moře květů nad Dunajem 
Bavorskou zemskou zahrad-
ní výstavu v Deggedorfu, na 
níž měla v květnu svůj den  
i plzeňská zoologická a bota-
nická zahrada, lze přirovnat  
k naší olomoucké Flóře. Při 
německé důslednosti jsou 
však jednotlivá témata dove-
dena až do detailů. Například  
u sadu ovocných stromů nechy- 
bějí budky a krmítka pro ptá-
ky, ale i jednoduché „miniúly“  
z různých materiálů pro divo-
ké včely. Pokud byste se chtěli 

inspirovat pro jejich zhotovení ve vaší zahradě, nemusíte jezdit 
až do Bavorska, prohlédnout si je lze i pod pravěkou vesničkou  
v zoologické a botanické zahradě. Vraťme se ale znovu na bře-
hy Dunaje na zemskou výstavu. Jedna z dílčích výstav ukazuje 
i možnosti květinových výsadeb na hrobech. Prostě není tu na 
nic zapomenuto, co se týká květin a zahrady. Za návštěvu by stá-
la i jen samotná přehlídka masožravek.
Výstavní areál má plochu 34 fotbalových hřišť, slavnostnímu 
otevření předcházelo 999 dnů příprav a před dnem zahájení 
zde bylo vysázeno bezmála 160 000 jarních květin. Dominovaly 
jim především tulipány nejrozmanitějších tvarů a barev – fialo-
vou nevyjímaje. Velmi zajímavě vypadaly svahy protipovodňo-
vých valů a okraje cest, na nichž kvetly různé dekorativní plevele 
společně s jarními cibulovinami.
Výstava potrvá do října a květinové výsadby budou v jejím prů-
běhu několikrát obměněny.                                                  (zh) 

Foto Jana Augustová

Strom je pro mne zajímavý…
V žádné z předchozích zim nebylo asi vykáceno tolik stromů a vyřezáno takové 
množství křovin jako právě v této. Kácelo se podél silnic, cest, potoků, na mezích, 
na okrajích lesů i vesnic. Dalo by říci, že všude, kde nějaké stromy rostly. Někde 
to určitě nebylo na závadu, ponechaná vegetace získala více prostoru a světla, 
ale jinde se přímo vnucovala myšlenka, že by určitě nevadilo mít ke stromům 
větší úctu. Dotvářejí krajinu, jsou domovem pro ptáky a stovky druhů hmyzu, po-
skytují potravu řadě živočichů. Podél některých komunikací byly prořezávky tak 
intenzivní, že se vnucovala otázka, jak se po nich před touto zimou vůbec dalo 
jezdit. Redukce stromů a keřů byla v teplé zimě určitě dobrou náhradní prací pro 
silničáře i zemědělce a získané palivové dřevo se při současných cenách ostat-
ních paliv také jako když najde. Snad byla letošní zima výjimečná jak teplotami, 
tak i „stromovou a keřovou čistkou“ Doufejme, že nezačíná obecně platit názor 
vyřčený jedním technikem při vyznačování stromů určených k poražení: „Strom 
je pro mne zajímavý, když je poražený a řežou se z něho špalky na topení.“   (jh)

Kdo vytvoří ikebany pro letošní Dny japonské 
kultury – tato otázka vyvstala jen několik dnů 
před jejich konáním poté, co každoroční do-
davatel spolupráci pro letošní rok na posled-
ní chvíli odřekl. Květiny poskytlo spřátelené za-
hradnictví Václava Bouzka a úkolu se iniciativně 
ujaly zahradnice Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně Miroslava Čechová a Růžena Růž-
ková. Se svými kolegyněmi už po několik let při-
pravují i adventní a vánoční výzdobu zahrady.  
A ikebany? Moc se líbily i přítomným Japon-
cům, kteří nevěřili, že nejsou dílem profesionálů.  
V překladu znamená slovo ikebana oživené květy  
a používané aranžování kadó je cesta květin.

(zh)   Foto Tomáš Jirásek
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miminum pro ochránce přírody

Přiblížil se konec 
vojenských Brd? 

Jméno hornatiny Brdy má původ ve staročes-
kém pojmenovaní tkalcovského hřebenu. 

Jde o velice svérázný krajinný celek, jaký nemá 
v Česku obdoby. Je to dáno zejména hornino-
vým podkladem, v němž převažují živinami vel-
mi chudé tvrdé kambrické pískovce, slepence  
a křemence, které se balvanitě rozpadají.

Nejvyšším bodem Brd je Tok (864,9 m n. 
m.). Název připomíná charakteristický projev 
jednoho ze zdejších opeřenců, který poho-
ří opustil v 70. letech minulého století – tet-
řeva hlušce. Je odvozeno od jeho milostného 
rituálu – toku. Vrchol Toku a partie pod ním 
jsou v současnosti dělostřeleckou dopadovou 
plochou s rozsáhlými druhově chudými vřeso-
vištními a brusnicovými společenstvy. Ta jsou 
ochranáři ceněna jako druhotně vzniklá vřeso-

viště, která ovšem v případě odchodu armády  
z prostoru bude velmi obtížné udržet.

Po vzniku Československa se objevily po-
měrně časté a vážné snahy přírodu Brd chrá-
nit. První návrh byl vznesen v roce 1920 a po-
dle jeho textu zde měla vzniknout velká brdská 
rezervace v okolí Padrťských rybníků. Ještě  
v tomtéž roce je vysloven i požadavek na vyhlá-
šení Brd národním parkem. Ani jedna z před- 
stav však nebyla vyslyšena a místo toho se stá-
vá vzdor mnohým protestům vnitrozemské po-
hoří od roku 1926 vojenským výcvikovým pro-
storem.

O velkoplošné ochraně Brd se začalo zno-
vu intenzivně hovořit v souvislosti se záměrem 
armády tento vojenský újezd opustit. První 
návrh na vyhlášení Chráněné krajinné oblas-
ti Brdy byl dokonce vypracován již na počát-
ku 90. let minulého století! Plány umístit ne-
daleko Padrťských rybníků na kótě 718 m 
americký protiraketový radar ochranářské sna-

hy na nějaký čas zkomplikovaly a odsunuly do 
pozadí.

V létě 2011 bylo zveřejněno společné pro-
hlášení Ministerstva obrany a Ministerstva ži-
votního prostředí ke zrušení vojenského újez-
du Brdy. Současně oba resorty navrhly, aby 
bylo pohoří vyhlášeno za zvláště chráněné 
území. Jako nejvhodnější varianta byla zvolena 
chráněná krajinná oblast.

Počátkem roku 2012 schválila vláda opti-
malizaci vojenských újezdů (v současné době 
je jich na území ČR pět). V tomto materiálu 
se počítá se zrušením brdského vojenského 
prostoru k 1. lednu 2016 s tím, že pro potře-
by armády bude nadále sloužit omezené území  
v okolí Jinců. 

Na počátku roku 2013 byl Agenturou ochra- 
ny přírody a krajiny ČR (AOPK) připraven histo- 
ricky první návrh CHKO Brdy včetně jejího čle-
nění do třech zón ochrany. (První zóna např. 
Třemšín, Padrťské rybníky, Tok.) Je zde navrže-
no i několik území v rámci evropské soustavy 
Natura 2000 – a to hlavně pro vodní živočichy 
(např. mihuli potoční) vyžadující čistou vodu.

Ozdobou Brd jsou Padrťské rybníky v nad-
mořské výšce přes 600 metrů. V dřívějších 
dobách sloužily jako zdroj vody pro zdejší 
železářskou výrobu, do roku 1952 se v je-
jich těsném sousedství nalézala obec Padrť. 
Hořejší Padrťský rybník má rozlohu 120 m2, 
Dolejší Padrťský rybník je poloviční. Dříve 
ho lemovala pláž pojmenovaná Rožmitálka. 
Právě u Padrťských rybníků začínala známá 
Africká odysea vysílaná Českým rozhlasem, 
na jejímž základě se podařilo získat množství 
cenných údajů o migraci vzácného čápa čer-
ného.                                                      (kola) 

Chalupská slať 
s dvěma nej 

Největší rašelinné jezírko na Šumavě i v ČR 
se nachází v Chalupské slati. Ta se rozprostí-
rá na levém břehu Teplé Vltavy nad soutokem  
s Vydřím potokem. Jezírko má nepravidelný 
tvar a plují na něm ostrůvky s typickou raše-
linnou vegetací. V létě na nich hnízdí divoké 
kachny. Rozloha celého rašeliniště, ležícího  
v nadmořské výšce 687 až 920 metrů, je 137 
hektarů a nalézá se zde 2 340 000 m2 rašeli-
ny. Plocha jezírka je 1,3 ha a jeho průměrná 
hloubka 1,5 m. Slať leží v I. zóně národního 
parku, je ale přístupná po naučné stezce ve-
doucí po 260 m dlouhé poválkové cestě.

Chalupská slať patří k nejchladnějším 
místům Šumavy – průměrná roční teplota je 
zde 4,5 °C a průměrný roční úhrn srážek 950 
milimetrů.                                              (kola)

Housenky 
odchovávají mravenci 
V současné době žijí na území ČR 143 
druhy denních motýlů. Z tohoto počtu 
je více jak 50 procent nějakým způso-
bem ohroženo! Hlavní příčinou vymírání 
a úbytku jednotlivých populací je stejně 
jako v celé Evropě rychlé mizení jejich 
přirozených stanovišť způsobené intenzi-
fikací zemědělství a lesnictví ve 20. sto-
letí.

Legislativně je na našem území chrá-
něno 22 druhů denních motýlů. Z nich je 
osm druhů ohrožených kriticky, silně ohro-
žených je jedenáct a ohroženy jsou tři.

Velmi zajímavým motýlem z této ka-
tegorie je náš největší modrásek s dru-
hovým názvem černoskvrnný. První část 
vývoje jeho housenek je spojena s kvě-
tenstvím mateřídoušky a dobromysli. 
Poté, co housenky opustí živnou rostli-
nu, nalákají vyměšováním chemické látky 
mravence, kteří je považují za své larvy  
a odnesou je do mraveniště. Tam pak pře-
zimují a živí se mravenčími larvami.

Vývojově závislí na mravencích je i dal-
ší modrásek – hořcový. Jeho housenky se 
mohou v mraveništi vyvíjet až dva roky.  

(op) 
Modrásek černoskvrnný                     Foto repro

vzácný netopýr 
od Božího Daru 

Soustavná pozornost věnovaná ochra-
náři životu a výskytu netopýrů přinesla 
zajímavý poznatek. V roce 2011 byl bě-
hem monitoringu tohoto létajícího savce  
v Krušných horách objeven v opuštěné 
štole nedaleko Božího Daru netopýr po-
břežní – druh, který do té doby nebyl v zá-
padních Čechách vůbec známý. 

(př) 
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Kdo znal dřívější Vysoké Tatry, ten ty sou-
časné nepozná. Po 19. listopadu 2004 

zmizely rozsáhlé vzrostlé smrkové lesy a po-
stupně je nahradil mladý les s větším podílem 
listnáčů, zejména jeřábu lesního, a paseky. 
Jako majáky a připomínka velikosti dřívějších 
stromů nad nimi ční, tu častěji, jinde spořeji, 
modříny. Jedině ty onu velkoplošnou větrnou 
katastrofu přežily. Vždyť za pár minut srovna-
la se zemí pás lesa dva až pět kilometrů široký  
a téměř 50 km dlouhý.

Jiný je i celkový pohled na nejvyšší horstvo 
bývalé společné republiky. Během vegetace  
a za slunečných dní ční jejich skalnaté štíty ze 
syté zeleně každou chvíli přerušené četnými 
hotely, sanatorii, letovisky a dalšími objekty 
podtatranských turistických center. Dříve je 
halil les, dnes jsou obnažené a jsou nepře-
hlédnutelnou součástí tatranského panorama. 

Kalendář nevrátíš
Chce se nám zavzpomínat na Tatry, jak vy-
padaly před onou osudovou událostí. Vy-
dáváme se do Belianských Tater. Ty byly 
ničivou větrnou spouští postiženy nejmé-
ně. Kalendář však vrátit nejde. Jiné je je-
jich centrum Ždiar. Z bývalé prosté horal-
ské dědiny vyrostlo hrdé centrum zimních 

sportů. A patrné je to i uprostřed léta. Jed-
no přece jen zůstalo: krásné květnaté lou-
ky Spišské Magury s nepřeberným množ-
stvím nejrůznějších květin. Jen ustoupily 
od stavení, už nezačínají za jejich humny  
a nenavazují na chudé záhumenky a past-
viny s typickými sušáky na seno. Tady už je 
obživou docela něco jiného.

To Monkova dolina, odkud pochází větši-
na položek z Belianských Tater v mém herbá-

ři, se tváří, jakoby jí čas neprošel. Je to však 
jen zdání. Moderní doba neušetřila ani ji. Po 
pár kilometrech se nabízí k procházce nauč-
ná stezka za poznáním zdejší přírody. Nej-
dřív je však třeba zaplatit patřičný počet eur. 
Abych pravdu řekl, prošel jsem hodně nauč-
ných stezek, ale se zpoplatněnou jsem se se- 
kal až zde.

Pokračování na straně 18

Akva-tera

Krokodýli (Crocodilia) představují velmi 
starý řád plazů, mezi něž patří krokodý-

li, aligátoři, kajmani a gaviálové. Jde o drav-
ce, kteří vzbuzují respekt u lidí i zvířat. Ži-
votním prostředím vlastním krokodýlům je 
voda; nejraději vyhledávají pomalé říční toky  
a jezera. Nejčastěji je můžeme vidět v Africe  
v povodí Nilu, v jižní části severní Ameriky  
v řece Mississippi, ve východní části Asie  
a na severu Austrálie.

Některé druhy, např. krokodýl mořský, 
však žijí rovněž v mořích při pobřeží. Právě 
krokodýl mořský je i největším žijícím dru-
hem krokodýla. Nejmohutnější věrohodně 
zdokumentovaný jedinec dosahoval délky 
asi 6,3 metru a hmotnosti přes 1 200 kg. 
Existují však neověřené zprávy o jedincích 
dlouhých až kolem devíti metrů s hmotností 
přes dvě tuny. Jen  o trochu menší je africký 
krokodýl nilský.

Zoologická a botanická zahrada města Plz-
ně chová v Tropickém pavilonu krokodýly si-
amské, kteří patří ke středně velkým druhům. 
Samec dorůstá velikosti až 3,5 m. Skupinu tvo-
ří dva samci a jedna samice a zvířata se začala 
už pářit. Výhledově je čeká změna stanoviště, 
aby měla všechny podmínky pro svůj život  
a odchov mláďat. 

Krokodýl siamský obýval původně Indo-
nésii, Brunei, východní Malajsii, Laos, Bar-

mu, Thajsko a Vietnam. V současné době je 
však kvůli přílišnému lovu a masivní ztrátě 
vhodných lokalit kriticky ohrožený a v mno-
ha těchto zemích je už vyhuben.

Ve Vietnamu nežije více než stovka jedin-
ců, větší populace je známa pouze v Barmě 
a Laosu. Celkový počet krokodýlů siamských 
žijících ve volné přírodě se odhaduje přibliž-
ně na 5 000 zvířat. 

O způsobu života krokodýla siamského 
není příliš poznatků. Loví převážně ryby, k če- 
muž má přizpůsobenou i hlavu, ale také oboj- 
živelníky, plazy, savce a někdy též ptáky. Zvířa-
ta dosahují pohlavní dospělosti zhruba v de-
seti letech.

Ve specializované expozici Akva-tera na 
Palackého tř. žije krokodýl čelnatý, který se 
proslavil častými a úspěšnými odchovy mlá-
ďat.

Kajmani jsou v Tropickém pavilonu za-
stoupeni párem kajmanů malých. I u nich 
ošetřovatelé očekávají přírůstky. Prozatím 
snesená vajíčka byla vesměs neoplodněná, 
z jednoho oplodněného vajíčka se nepodaři-
lo dostat mláděti ven. Chovatelsky jde o po-
měrně náročný druh.

Kajman malý dorůstá velikosti od 1,7 do 
2,3 m, samice jsou o jednu třetinu menší. 
Jejich domovem je Jižní Austrálie.  

(kola)

Krokodýlů siamských v přírodě rychle ubývá

Expedice za poznáním

Krokodýl siamský

Krokodýl čelnatý

Kajman malý

Vysoké Tatry již deset let změněné k nepoznání
 text a foto Josef Hart

Belianské Tatry z Monkovy doliny
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Pokračování ze strany 17
Smutný pohled z lanovky
Jsme ubytováni v Tatranské Lomnici. Lomnic-
ký štít – po Gerlachu druhá nejvyšší hora Vy-
sokých Tater – se zdvíhá přímo před námi. 
Panická hrůza z lanovek mi dovoluje jen ná-
vštěvu Skalnatého plesa. Právě z výšky ně-
kolika metrů nad zemí se otevírá neutěšený 
plošný pohled na místa, kde dříve ve stínu 
korun jehličnanů rostlo kapradí, keříky borův-
ky byly až ke kolenům, v polštářích rašeliníků  
a dalších mechů se rodily jednotlivé pramín-
ky příštích horských bystřin. Dnes je tu půda 
pod pražícím sluncem, jehož paprsky nedo-
kážou malé stromky pohltit, horká, vypále-
ná, vyprahlá, většině vegetaci s výjimkou vrb-
ky úzkolisté, nepřátelská. Mladé stromy jsou 
často ještě ve značných rozestupech, jak se 
na chudé kamenité půdě těžko uchytávají, 
jedno, zda je vysadila lidská ruka nebo po-
cházejí z přírodní obnovy. Vrátí-li se sem pů-
vodní biotopy, je záludná otázka i pro odbor-
níky. A zvládne-li to příroda, bude jí to trvat 
desítky let.

z mrtvých těl nový život 
nevykřešete…
Ke Skalnatému plesu se dá dostat samozřej-
mě i jinak, než se k němu dát vyvézt kabin-
kovou lanovkou. My jsme pro podruhé zvolili 
pěší túru začínající na Hrebienku. V místech, 
kde smrkové pásmo přechází v klečové, si dů-
sledky větrné kalamity vybírají svoji vysokou 
daň dodnes a ještě nějaký čas zřejmě vybí-
rat budou. Tisíce kubíků dřeva z polomů na 
těžko přístupných skalnatých úbočích, dříve 
než je stačili lesníci zpracovat, napadl ve vel-
kém lýkožrout smrkový (kůrovec). A šíří se dál  
a napadá i vichřicí nezničené ostrůvky zdra-
vého vzrostlého lesa. Hradbou jsou mu až 
souvislé porosty kosodřeviny. Doslova před 
očima se zelené smrky mění ve vybělené 
soušky, jež připomínají výstražné vykřičníky. 
Podle ochránců přírody je však všechno v po-
řádku. Argumentují stejně jako jejich kolego-
vé na Šumavě. Jsme přece v národním parku 
a zde je třeba ponechat vše přírodě. Však ona 
si poradí. A navíc část smrkových porostů byly 
monokultury vysazené člověkem…

Ptám se na názor náhodně potkajícího 
strážce TANAPu (Tatranského národního par-
ku). Slušně, ale stroze mě odkáže na „oficiální 
zdroje, nejlépe na tiskového mluvčího TANA-
Pu“. To chatař z jedné horské chaty na trase 
je sdílnější a svůj názor neskrývá, i když jeho 
filozofický závěr je poněkud morbidní: „Říka-
jí, že by tu měl po kalamitě vzniknout nový les  
s větším podílem listnatých stromů z přiroze-
né obnovy. Ale, kde se vezmou jejich semínka, 
když široko daleko žádné dospělé stromy ne-
rostou. Brzy se tu nebude semenit ani smrk. Na 
holých stromech se šišky nerodí. Říkáme ochra-
nářům, výsledkem budou holiny, nic jiného.  
Z mrtvých těl nový život také nevykřešete…“

vyhrává lyžařský byznys
Pod Skalnatou chatou ruší vysokohorský klid 
řev motorů buldozerů a bagrů. Perou se s te-
rénem i nadmořskou výškou. A jedou na plný 
výkon. Připravují terén pro další sjezdovku na 
svazích Lomnického štítu. Musí jí ustoupit de-
sítky hektarů chráněné kosodřeviny. Jde o mo-
hutnou stavbu, šířka sjezdovky je umocněna 
ještě doprovodnými inženýrskými sítěmi – ka-
beláží pro její osvětlení a technické zabezpe-
čení a přívodem vody pro umělé zasněžování. 
Není to první sjezdovka pod Lomnickým ští-
tem a není prý ani poslední. Lyžařský byznys 
zde jednoznačně vyhrává nad ochranou tat-
ranské vysokohorské přírody!

z promenád do voňavého lesa
Co je obětováno pod druhou nejvyšší tatran-
skou horou lyžování, jakoby si příroda brala zpět 
u Štrbského plesa. Areál skokanských můstků 

jakoby správně tušil, že slávu mistrovství svě-
ta už podruhé těžko zažije. Pustne a jeho okolí 
znovu pohlcuje les. Kdo nechce šplhat za lim-
bami do skal, tady je najde na každém kroku. 
Štrbské pleso je i místem zvláštních kontrastů. 
Nemáte-li hluboko do kapsy, můžete se nechat 
svést ve vyhlídkovém kočáře, stánkaři snad  
z celého Slovenska a ještě z Polska zde nabíze-
jí tolik dárkového šuntu (a za takové ceny), že 
naši vietnamští prodejci by k nim mohli přijet 
na školení. V hladině jezera se vzhlíží luxusní 
hotel Kempinski, kam se běžný návštěvník ne-
odváží sednout ani na malou kávu. Stačí však 
sejít z rušných promenád přeplněných turis-
ty hltajících zážitky do okolních lesů (zde jako 
zázrakem vichřicí nepoškozených) a stůl pří-
rody vám nabídne plné hrsti šťavnatých malin  
a obarví rty borůvkami. Procházet se po upra-
vených a večer osvětlených cestičkách po bře-
zích jezera, obeplout ho na výletní lodičce  
a dopřát si třeba i trochu luxusu, který dnes 
neodmyslitelně patří ke každému významné-
mu turistickému místu, ale také si zajít do vo-
ňavého lesa plného lesních plodů prosyceného 

klidem a pohodou bez civilizačních nástrah, to 
vše dokáže Štrbské pleso nabídnout.

Expedice za poznáním

Mrtvý les u vodopádu Bieleho potoka

Borovice kleč Bagr na úbočí Lomnického štítu

Borovice limba
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Soutěž Aktualita
Cheb hostil morčata

Poslední květnový víkend patřil v Chebu 7. ročníku Chebské vý-
stavy morčat a 8. ročníku Chebské výstavy morčat v tamním Domě 
dětí a mládeže SOVA. Sjelo se na 30 chovatelů, kteří představili 
přes 200 morčat různých plemen. Nátěvníci viděli plemena krátko-
srstá, dlouhosrstá a bezsrstá, některé z nich si mohli i koupit a záro-
veň příštímu zvířecímu miláčkovi pořídit bydlení, vybavení a krme- 
ní.

Pravidelnou součástí výstavy je posuzování předváděných zvířat. 
K posuzovatelskému stolu letos přijali pozvání i odborníci z Němec-
ka – Herbert Jannsen a Antje Meyer. Uznání za perfektní organiza-
ci patří mladému chovateli a spolupracovníkovi DDM SOVA Milanu 
Škodovi.

Přehlídka morčat je pravidelně hojně navštívena především rodi-
nami s dětmi. Kdo měl chuť, mohl se ještě svést na ponících, nebo 
navštívit chovatelskou stanici DDM akvaristika – teraristika.

                             (na)
Foto © Marsyas

 

  

zoogeografickými oblastmi 
plzeňské zoo

Při putování po zoogeografických oblastech v Zoologické a botanické za-
hradě města Plzně jsme dospěli do Severní Ameriky. Stačilo překročit Pa-
namskou šíji a z jihu spojeného kontinentu jsme se dostali na jeho sever 
s druhým největším státem světa Kanadou. Ale to jen tak na okraj, protože 
obvyklých pět soutěžních otázek bude o znalostech severoamerické přírody.  
A kde se s přírodou Severní Ameriky setkáte v plzeňské zoologické a botanic-
ké zahradě? Na svazích Vinic mezi statkem Lüftnerka a DinoParkem. 

Ke zvířeně Severní Ameriky patří i středně velká medvídkovitá šelma mý-
val severní. Je pravda, že své jméno dostal podle toho, že si potravu před 
jejím pozřením omáchá ve vodě? 
                                                               ANO         NE
Tradičním severoamerickým svátkem, kterým lidé děkují přírodě za její 
dary je Den díkůvzdání. V USA se slaví na konci listopadu, v Kanadě v polo- 
vině října. Na slavnostním stole nesmí chybět krocan s nádivkou a brusin-
kovou omáčkou. Je původním obyvatelem Severní Ameriky, nebo ho s se- 
bou přivezli osídlenci? 

                                                         JE PŮVODNÍ      NENÍ PŮVODNÍ
USA je největším producentem kukuřice na světě. Kukuřice je:

 OBILNINA      LUŠTĚNINA      OKOPANINA 
Největší savec americké pevniny, který už žije jen v přírodních parcích,  
v indiánských rezervacích a na soukromých rančích, se jmenuje:

 PIŽMOŇ      ZUBR       BIZON 
Jedna ze severoamerických pouští má v plzeňské zoologické a botanické 
zahradě vlastní pavilon. Je to poušť

 BÍLÁ POUŠŤ (White Sands)        CHIHUANHUAN         SONORA 

odpovědi zasílwejte na dresu
hykes@plzen.eu nebo ZOO a BZ m. Plzně Pod Vinicemi 9 301 64 Plzeň
a těšte se na zajímavé ceny spojené s přírodou!
Výherci soutěže ze 4. čísla časopisu IRIS: Dana Boučková, Horažďovice; 
Martina Škrdlová, Jihlava a Ing. Martin Hirman, Plzeň. BlaHoPřeJeMe!
Správné odpovědi na soutěžní otázky: 
ANO, ANO, Volha, v Maďarsku, ANO.
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Jak získat časopis IrIs
Časopis si je možno předplatit formou úhrady poštovného. Poplatek za poslání 
čtyř čísel činí 60 Kč. Částku lze uhradit poštovní poukázkou, kde nezapomeňte 
uvést účel platby – PŘEDPLATNÉ IRIS, nebo bankovním převodem. V tomto 
případě je třeba sdělit jméno a adresu objednavatele. Na poštovní poukázce musí 
být vždy uvedena adresa: ZOO a BZ Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň.
Časopis lze získat též v jeho distribučních místech:
V Plzni na adrese vydavatele, v Akva-tera na Palackého tř. 5 a dále na radnici,  
v městském informačním centru na nám. Republiky, na Krajském úřadu Plzeň-
ského kraje, v Národním institutu pro další vzdělávání v Čermákově ul. 18 
a ve Studijní a vědecké knihovně PK.
V Karlových Varech v Národním institutu pro další vzdělávání v Západní 15 
a ve Stanici mladých přírodovědců ve Staré Roli. 
V Chebu v Domě dětí a mládeže Sova. 
Časopis lze získat i ve většině střediskových knihoven v Plzeňském a Karlovar-
ském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS 
distribuován prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.  

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE 2014
V Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

 7. 6 , 26. 7., 20. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.
Prodej, nákup a výměna terarijních živočichů, exotických rostlin, krmiv, 

chovatelských potřeb a literatury. Jejich přejímka od 6 do 9 hod.
Cena stolu 100 Kč. Rezervace: 777 578 676.

Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

MĚSTA PLZNĚ
otevřena denně duben – říjen od 8 do 19 hod. (pokladny do 18 hod.)

listopad – březen od 9 do 17 hod. 
Vstupné: dospělí 140 Kč, zlevněné 100 Kč.

Mimo sezónu 90 a 60 Kč.
Psi do ZOO a BZ přístup nemají!

AKVA-TERA Palackého tř. č. 5
Denně od 10 do 19 hod., vstupné: dospělí 40 Kč, zlevněné 20 Kč.

Poslední vstup v 18,30 hod.

Pro opakované návštěvy ZOO a BZ
i AKVA-TERA využijte výhodných permanentek!

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň

tel.: 378 038 325, fax: 378 038 302
http://www.zooplzen.cz e–mail: zoo@plzen.eu

Aktuální kulturní akce také na: www.iris.snadno.eu
facebook: Zoo Plzeň

Borovice limba



MY SE VLKA NEBOJÍME
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