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AVON POCHOD 

Myšlenka podporovat projekty boje proti rakovině prsu vznikla ve firmě Avon v USA už 

dokonce v roce 1992! A to když byl založen Fond pro zdraví žen. Tento fond chce kromě jiného 

podporovat i boj proti rakovině prsou. Do celosvětového projektu se firma zapojila v roce 1997 

prodejem produktů s růžovou stužkou, které prodávají Avon Ladies a Avon Gentlemeni bez 

nároku na provizi. Za dobu práce projektu se podařilo na prevenci, podporu nemocných žen  

a další výzkum nemoci předat již 82 milionů korun.To musíte uznat, že je to slušný výkon! 

Ale hlavně díky tomu Avon pomáhá zachraňovat životy žen po celé České republice, (i jinde na 

světě) motivuje je k prevenci a přivádí ženy na pravidelné kontroly do screeningových center. 

   

Pochod ve světě 

Založením celosvětového fondu Avon Worldwide Fund Women´s Health se po celém světě 

konají různé podobné akce jejichž cílem je nejen boj proti nádorovému onemocnění, ale  

i výzkum a prevence jiných zdravotních problémů týkajících se žen. Avon Pochod je 

nejvýznamnější aktivitou nadace a koná se každoročně ve více než 50 zemích světa. Po celém 

světě se do současnosti vybralo již 80 miliónů dolarů. 

 

Pochod v České republice 

První Avon Pochod proti rakovině prsu byl v roce 2001. Od té doby se stal pravidelnou akcí, 

která láká slavné osobnosti jako jsou: Monika Absolonová, Simona Stašová, Mahulena 

Bočanová, Gábina Partyšová, Ivana Gottová, Kateřina Brožová, Olga Šípková, Tonya Graves a 



Iva Pazderková. V minulosti se pochodu zúčastnili také Lucie Borhyová, Dara Rolinc, Aňa 

Geislerová, Táňa Vilhelmová, Lenka Termerová, Martha Issová, Tereza Brodská, Betka 

Stanková, Taťána Kovaříková, David Deyl či Daniela Peštová.  

 

Program 

Letos bude program AVON Pochodu opravdu obzvlášť pestrý. 

Vyráží se dne 11.6. ve 12:00 ze Staroměstského náměstí a jde se směr Štvanice. Tam proběhne 

odpolední a úplně poprvé také večerní program. 

V cíli v rámci odpoledního programu vystoupí: Jelen, Debbi, KRYŠTOF a Tonya Graves. 

V rámci večerního programu si zahrají: Dan Bárta & Illustratosphere, Campana Batucada  

a Support Lesbiens. Jak půjdou za sebou to máte dole. 

Časový program vystoupení:            

10:06     LOLA 

10:43     Campana Batucada  

11:11      zase LOLA 

13:40     Jelen 

15:00     Tonya Graves 

16:00     Vypouštění balónků 

16:20     skupina Kryštof 

17:50     Debbi 

18:50     Dan Bárta & Illustratosphere 

19:55     Campana Batucada 

21:00     Support Lesbiens 



Trasa 

 

 

Vydejte se s námi 11.6. od 12 hodin na tuto trasu. 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Špeciánová 



PRAŽSKÁ KOMORNÍ KINA
Kino světozor:

Neděle 12 června               

                       Kniha džunglí 11:30

V jedné z nejživějších pražských pasáží se
1.  května  2004  otevřelo  dvousálové  premiérové  artkino
s výhradním zaměřením na kvalitní  evropský a mimoevropský
film.
Téměř devadesát let po historicky první filmové projekci v kině
Světozor  se  tento  prostor  představuje  filmovým  divákům  v
nové  podobě  —  s novým  interiérem,  dramaturgií  a téměř
celodenním provozem.

Kino aero:
Neděle 12 června

                                        Assasin 18:00

Kino Aero je kinem dobrých film  aů
jedním z nejstarších filmových klub  v R.ů Č  Měsíčně uvádí
minimálně  60  různých  titulů,  rozsáhlé  retrospektivy  režisérů
a jednorázové projekce filmů, které nejsou v české distribuci. Každý
pátek a sobotu rozšiřuje svůj program o noční projekce filmů.

Natálie Krunclová



Zajímavosti 
Autor: David Mikšovský 

 

 

 

 

 Simpsonovi jsou nejpopulárnější seriál ze všech. Tento seriál byl navržen 

a ztvárněn Mattem Groeningem a Davidem Cohenem. Seriál je o bizarní 

rodince z USA, odehrávající se ve městě Springfield . Většina postav je hloupá 

nebo necílevědomá. Kromě šprtky Lízy a Marge-  pečlivé a trpělivé 

hospodyňky.Simpsonové. Jsou na stránkách a obrazovkách od roku 1987. 

 

 Jako první tu máme nejmladší postavu - 

Maggie. Malé batole, které za svou nevinností 

skrývá inteligenci a vychytralost, ale také zlost. 

Několikrát 

postřelila pana 

Burnse.  

 

 Bartoloměj 

Simpson, krátce 

Bárt je vyložený 

ďáblík, který se ve škole nesnaží a má špatný 

prospěch. Často dělá velké škody na školním 

majetku a vymýšlí neplechy.  



Zajímavosti 
Autor: David Mikšovský 

 

 Jeho sestra Líza je téměř jediná z dětí, která 

se ve škole snaží a nedělá lumpárny. Je často bez 

kamárádů a často jí to nevadí, jelikož ví, jaká jí 

čeká budoucnost s velmi dobrým prospěchem. 

Výborně hraje na saxcofon. 

 

 Jejich 

obětavá maminka 

Marge. je trpělivá, 

milující a má 

starosti o každého 

z rodiny. Doslova něžné stvoření, které má 

slitování s každým tvorem, ale když je třeba  umí 

vzít situaci do svých rukou a jak zavelí, tak 

"poslouchají i děti u sousedů". To by už ale 

musela být opravdu hodně dopálená. 

 Homer  

- manžel a 

otec, jinak ale 

ňouma a 

lenoch k pohledání. Nadevše miluje jídlo a 

hlavně donuty. Svou leností a nezájmem 

způsobuje patálie a jako otec také nevyniká. 

Pracuje v jaderné elektrárně, kde celou 

pracovní směnu prospí. Často ho pan Burns 

vyhodí, ale nikdy ne na dlouho. 



Zajímavosti 
Autor: David Mikšovský 

 

 Do rodiny patří také tatínek 

Homera děda Simpson, celým 

jménem Abraham „Abe“ Jay-

Jedediah Simpson II , který je často 

nevnímán a mívá tak trochu fiktivní 

historky a však někdy dokáže skvěle 

poradit.  

 Nedílnou součástí naší povedené 

party jsou mazlíčci. pes Spasitel a kočka 

Sněhulka. Kočička je vychytralou 

společnicí Lízy, jenomže nebyla jedna, ale 

bylo jich pět. Každá kočička měla stejné 

jméno, jen přibylo číslo. Zajímavost je, že 

Sněhulka číslo 4 byla kocour.  

 Ale za to Spasitel byl vždy jeden. Je to 

neuvěřitelně tupé , ale věrné a hodné zvíře, které 

svého páníčka Bárta zbožňuje. Není to žádný psí 

přeborník, většinou každou soutěž prohraje, je to tak 

trochu Homer ve zvířecím světě.  

 Jako dalšího 

Vám představím 

Milhouse, který je 

Bártův nejlepší 

kamarád a často i jeho 

pokusný králík. 

Obvykle schytá trest za 

čertovinu , do které ho 

namočí právě Batrt. Nenapravitelně miluje Lízu.



Zajímavosti 
Autor: David Mikšovský 

 

 Zápornou roli v seríálu zaujímá 

postava pana Burnse. Je to sobecký 

miliardář, který má svého extrémně 

věrného sluhu Smitherse. Většina lidí 

Burnse ve městě nesnáší a to právem, 

protože všechny  pouze  využívá a umí být 

bezcitný, lstivý a chamtivý. Je starý, 

vypočítavý , je vetchý a lehký jako pírko. 

 

 

Nyní 

se podíváme na Burnesova sluhu 

Smitherse. Ten je homosexuál.  A pan Burns 

je jeho vysněný partner. A i když to není 

žádný hrdina, udělá pro svého "páníčka" 

cokoliv na světě. 

 

 

 Dále je tu Vočko, který je 

barmanem ve vlastním baru "U Vočka",  

kam Homer chodí po většinu týdne. 

Jeho hospoda je špinavá a krachuje. 

Prostředí, které Springfieldšťí  opilci 

zbožňují. Umí být kamarád a stejně tak i 

podlý slizoun. 



Zajímavosti 
Autor: David Mikšovský 

 

 A abych nezapoměl na školu . Je tu 

ředitel Seymour Skinner (narozen v Capital 

City jako Armin Tamzarian). Bydlí se svojí 

hroznou matkou, škola kterou vede 

neusttále krachuje a náš Bart mu dělá ze 

života peklo. 

 Vypočít

avý Apu je 

prodavač a 

majitel obchodu Kwik-E-Mart. Pochází z Indie. Se 

svou ženou Manžulou mají 8 dětí. 

 

 Homerův největší 

nepřítel i když na Homera 

není nikdy zlý. Náboženský 

fanatik  Ned Flanders. Je to 

hodný, nábožensky založený 

muž ,který i když má svaly 

nikdy je nepoužívá a je 

skvělým otcem svým 

synům. 

 

  Spornou 

postavou seriálu je  

klaun Krusty, který na obrazovce ukazuje 

veselou tvář avšak  jinak kouří ,pije je zlý a 

nešťastný. 

 



                                          Nejlepší stavby Minecraftu
        
  
            Jedna z nejlepších staveb Minecraftu je velká plechovka Cocacoly.
            Tuhle plechovku stavěly dva hráči a stihli to za dva týdny.

            Druhá nejlepší stavba je i-phon. Tento i-phon stavěly štyři hráči a stihli to
            za čtyři dny.
 

            Třetí nejlepší stavba je pirátská loď. Tuto loď stavělo pět hráčů a stihli to za 
            pět dnů. 
            

autor : Jakub Hlaváček



 CO VÍME O DINOSAURECH  

 Megamonstrum 

Jižní Amerika období pozdní křídy je říších obřích masožravých dinosaurů 

lámajících všechny dosavadní rekordy svých předchůdců. Na území Argentiny 

byly objeveny pozůstatky vůbec největších masožravců všech dob i jejich 

největší kořisti. Giganotosaurus je masožravec s lebkou velkou jako koupací 

vana, jeho mozek však není větší než banán. Tento tvor představuje živý stroj 

na zabíjení čehokoliv, a navíc ještě loví ve skupinách.  

Argentinosaurus je obrovský býložravý dinosaurus, který měří 35 metrů a váží 

až 100 tun, a giganotosaurus tedy značně převyšuje. Osamělý giganotosaurus 

by na něj těžko zaútočil, ale ve skupině jsou tito masožravci ve výhodě. Několik 

z nich právě obklíčilo jednoho argentinosaura, jenž zůstal pozadu za svým 

stádem. Společně ho honí sem a tam, až k smrti vyčerpaný obr padne k zemi. 

Pak už ho před obrovskými čelistmi giganotosaurů nic nezachrání.    

 

 

Autor Martin Matějka  



  TŘI DINOSAUŘI V KŘÍDĚ 

 

VELOCIRAPTOR 

Velociraptor byl masožravec. Žil ve stádech po 20 a více. Byl to jeden z nejrychlejších 

dinosaurů. Mohl běžet až 60km/h když měl hlad a lovil potravu tak 80km/h a na volném 

poli okolo 90 až 100 km/h. Je to jeden z mích nejoblíbenějších dinosaurů. Velociřaptoři měli 

dobře vybavený čich (lepší než dnešní psi) stačilo jim dát očuchat kus masa nebo něco 

takového a oni podle čichu vystopují cokoli a běhají tak dlouho dokud něco nenajdou. 

Význam jména: Rychlý zloděj/ Hbitý plenitel. 

 

 

 

 

 

 

TYRANOSAURUS 

Tyranosaurus (nebo-li T-rex) byl také masožravec. Bránil si velká teritoria. Žil sám a byl to 

nejslavnější lovec ve své době. Měl velký mozek, takže dobře mohl vymýšlet strategie na 

útok. Měl dlouhé zuby na principu pilky. Ocas mu pomáhal udržet rovnováhu s těžkou 

hlavou. Žil v Kanadě a USA. Vážil 7 tun. Význam jména: Ještěr tyran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRICERAPTOS 

Triceraptos je první zmíněný býložravec v tomto článku. Triceraptos je jeden z hlavních 

zdrojů potravy pro Tyranosaury. Ale i tento dinosaurus se mohl dobře bránit svými metr 

dlouhými rohy se kterými byl smrtelně nebezpečný. Ale mohli sloužit i k bojování o samici. 

Byl vysoký 3 metry a dlouhý 9 metrů. Žil tedy také v Kanadě a USA jako T-rex když patří 

mezi jeho hlavní zdroje potravy Triceraptos. Vážil 5 a půl tuny.  

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Matyáš Bárta  



 

                                                                CO VÍŠ? 

ROBOTI     

Roboti nám pomáhají ve věcech, které člověk nechce nebo nemůže 

dělat, například ve výkonu stále se opakující činnosti.  

Slovo robot bylo známo už v 17.století ve významu otroctví. Mírně 

změnil tento pojem Karel Čapek ve významu stroje ve své hře R.U.R..  

A tak se slovo robot stalo světovým. 

 

 

1.generace: byla na základě pevného programu. 

2.generace: je vybavená senzory a čidly, díky tomu reagují na okolí. 

Stacionární: nemohou se pohybovat, například průmyslové 

manipulátory. 

Mobilní: mohou se přemísťovat, například vesmírné sondy a vozítka na 

Mars. 

Manipulátory: jsou ovládaný na dálku, například policejní robot 

pyrotechnik. 

                                           

 

Pět netradičných dvounohých robotů v Japonsku vyrazilo na trať 

dlouhou 42,125 metrů. První robot na světě, který na pásu pracuje 

s lidmi- testují ho v Jablonci nad Nisou, robot se jmenuje YuMi. 

Tento robot pomáhá lidem při výrobě zásuvek. 

V Liberecké IQ-Landii je robot, se kterým si můžete zahrát pomocí 

příkazů, které mu zadáváte. Firma Asus vyrobila domácího robota- Zenbo, 

tento robot umí mluvit (anglicky) a pomáhá s plánováním věcí.  Kdyby si 

v jeho přítomnosti někdo něco udělal, tak rychle zavolá pomoc a také 

dokáže ovládá všechny chytré domácí spotřebiče.            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

           Robot YuMi                              Zenbo        Autor: Jakub Hašpl           

ROBOTI 

DĚLENÍ ROBOTŮ  

NOVINKY  



BLUE  FLAME (Modrý plamen) z roku 1970

Zdroj pohonu: raketový motor o hmotnosti 349 kp,tah 5900 kp,výrobek firmy REACTION 
DINAMICS z Milwaukee  (wis.) USA.

Rám a karoserie: kombinovaná skořepina (přední část),poloskořepina a rám z chromniklové 
oceli. 

Zavěšení kol: přední kola na vinutých pružinách s hydraulickými tlumiči, zadní bez 
odpérování.

Řízení: šnekové s převodem 90 : 1 průměr zatáčení 800 metrů. 

Pneumatiky: Goodyear 8,00 x 25

Délka vozidla:11,6 metrů

Hmotnost: 2900 kg

Země původu: USA

První  jízda  BLUE FLAME 

Dne:                   Jezdec:             Vůz:              Místo:             Km/h:22.10 .1970      G. Gabelich    
Blue Flame    Bonneville    1001,667 Km h

      
Autor:Tomáš Bartoň                                



Z historie kamionů – první výrobce: DAF

Když 1. dubna 1928 založil nejstarší syn vesnického kováře Hub Van Doorne malou konstrukční kancelář 

určitě netušil, že spolu se svým bratrem Wimem začal psát historii jednoho z předních světových výrobců 

nákladních vozidel.

Hub Van Doorne se narodil 1. ledna 1900 v nizozemské provincii Limburg v Americe.

Hub vynikal zručností a tak když pracoval u společnosti Sjef Mandigers byl jediný kdo dokázal opravit motor

vozu majitele pivovaru a výroby ledu. Na majitele a ředitele pivovar a výroby ledu to zapůsobilo na tolik, že 

Hubovi nabídl pomoc při zakládání vlastního podniku.

Obdržel od tohoto „sponzora“ sumu 10.000 guldenů a mohl tak v ten samý den založit konstrukční kancelář

a to byl začátek společnosti Daf.

Činnost začal v malé dílně pivovaru se 4 zaměstnanci a zprvu se zaměřil na svářečské, kovářské a montážní 

práce pro lodě a na výrobu pro společnost Philips pro kterou vyráběl třeba stojany na kola nebo zábradlí. 

Během svého první roku už stihl společnost rozšířit a nabrat nové zaměstnance. Tehdy jich měl 32 a 

společnost posléze řídil se svým mladším bratrem Wimem. Hospodářská krize ve 30. letech minulého století 

oba bratry donutila hledat nové obory podnikání a tak se rozhodli začít vyrábět návěsy a přívěsy. Psal se rok

1933 kdy rozhodl Hub Van Doorne spolu se svým asistentem využít technologii elektrického svařování 

konstrukcí. V této době to byla technologie nová a byla tak sotva na začátku jak se říká v plenkách. Přesto 

padlo rozhodnutí celé konstrukce svařovat a výsledek? Návěs se značně malou hmotností, který na sebe 

upozornil snad ve všech odvětvích. V roce 1935 už činil počet zaměstnanců 100.

O rok později, tedy v roce 1936 se změnil název společnosti na Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek a pro 

výrobu připravila společnost opět něco nevídaného! Kontejnerový návěs DAF. Vyvinut byl speciálně pro 

přepravu železničních kontejnerů o hmotnosti 3.500kg. Pomocí návěsu se daly tyto kontejnery rychle vyložit

a nebo naložit na železniční vagóny. Čímž se pochopitelně zkracovala doba nutná na dodání zboží až k 

zákazníkovi a Daf se stal jedním z prvních výrobců na světě, který vyráběl kontejnerové návěsy.

S konce druhé světové války byla ukončena také příprava na výrobu nového přívěsu a Daf postavil 

prototypy nákladního vozidla. Zahájena byla sériová výroba přívěsů a návěsů, pracovalo se na vývoji 

prvních autobusů, ale také na zahájení výroby v automobilce. Byla postavená první část továrny na výrobu 

podvozků v místech kde továrny Daf stojí až do dnešních dnů.

V roce 1949 se začalo s výrobou nákladních automobilů a o půl roku později se otevírá nová továrna s 

plochou 9.000 metrů čtverečních. Automobily se vyrábějí ve třech řadách jako 3, 5 a 6 tunový (A30, A50 a 

A60) a pohánějí je benzínové motory Hercules a nebo vznětové Perkins. Rok 1950 znamená ještě úspěch 

tunové dodávky A10. Výrobní program se rozšiřuje a do výroby přibývají podvozky pro komunální vozidla, 

sklápěče a dokonce je vyvinuta i kompletní řada vojenských vozidel. V roce 1951 uvedl Daf na trh kabinu 



zcela vlastní výroby a v roce 1955, přesně 3. května sjíždí z výrobní linky podvozek s číslem 10.000.

Za cílem zaručit kvalitu motorů se společnost rozhoduje v roce 1956 začít sama výrobu motorů a tak je v 

roce 1957 otevřena motorárna s výrobou licenčních motorů Leyland, ale společnost již brzy potom vyvinula 

vlastní motor. 

Daf je jedním z prvních výrobců kteří použili u motoru nákladního vozu přeplňování turbodmychadlem a v 

tomtéž roce uvádí Daf na trh novou řadu těžkých nákladních vozidel, řadu 2000. O rok později začala vlastní

výroba náprav, která se v polovině 60. let minulého století přesunula do nově postaveného závodu v Belgii 

kde se vyrábějí nápravy až do současnosti. Rok 1962 je ve znamení představení návěsu s integrální 

hliníkovou karosérií a nové řady nákladních automobilů s označením 2600 kde byla představena i tzv. spací 

kabina. Model 2600 bývá proto označován za praotce mezinárodní silniční dopravy. Roku 1964 sjíždí 

podvozek s číslem 50.000 a rok na to odchází zakladatel Hub Van Doorne do penze a do té doby obdržela 

jeho firma 100 patentů.

Autor: Filip Bedrníček



            Gorily 
Gorila  je  rod  největších  žijících  primátů.  Jsou  také  velmi  inteligentní.
Gorily se pohybují zvláštní chůzí, kdy se opírají o klouby předních končetin.
Dospělí samci měří 165-175cm a váží 140-204,5kg. Dospělé samice často
váží jen polovinu hmotnosti plně vyvinutého samce. Gorily se většinou živí
hlavně ovocem, listy a výhonky. Občas jí i nějaký malý hmyz. 

                             Rozmnožování

Doba březosti trvá asi 8,5 měsíce. Mezi porody uplynou obvykle 3-4 roky a
po tuto dobu se matky o potomky starají. Samice dospívají mezi 10-12 lety,
samci okolo11-13 let. Gorily se dožívají 30-50 let, ale existují výjimky.

                          Pražská ZOO

V Pražské  ZOO  se  24.4  narodilo  gorilí  mládě.  Jeho  matkou  je
čtyřiadvacetiletá Shinda. Matce i mláděti se daří dobře, takže byl rychle
Pavilon  goril  otevřen  už  v neděli  (25.4)  veřejnosti.  Mládě  gorily  není
jediným vzácným přírůstkem Pražské ZOO v letošním roce.

Autor: Ivana
Beránková



HLODAVEC-MORČE 
 

 

                                  

             Historie         

Morče domací pochází z divokého 
morčete. Již dávno, než dobyli Jížní 
Ameriku Španělé chovali morčata pro 
maso a kožešinu Močikové, Čimúové 
a Inkové. V oblasti dnešního Peru a 
Chile. Často se chovala také jako 
mazlíčci pro děti. Morčata byla 
dovezena do Evropy kolem 16 století . 



      Chov   morčat 
V podmínkách domácího chovu      

MORČATA MAJÍ 700 – 1.250 G. ALE 
MOHOU VÁŽIT AŽ 1.800G PŘI DÉLCE 
TĚLA 20 AŽ 36 CM. PÁŘENÍ PROBÍHÁ 

V DOBĚ ŘÍJE TRVAJÍCÍ 24 HODIN, 
NÁSLEDUJE BŘEZOST V ROZSAHU 58 

AŽ 75 DNÍ. 
  

 

                        Angorské morče 

  

 

             MOHÉR 

  



ANGLICKÉ 

HLADKÉ OBYČEJNÉ 

 

BEZSRSTÁ MORČATA 
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AMERICKÉ TEDDY 

 

 

 

ANGLICKÝ CRESTED 
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ROZETA 

PERUÁNEC 
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            KŘEČCI
                        křeček DŽUNGARSKÝ
 -vědecké jméno:Phodopus Sungorus
 -velikost:Délka těla je 10 až 12 cm,délka ocasu:1cm
 -vzhled:Šedohnědá srst,uši tmavě hnědé až černé,břicho a končetiny bílé
 -dosažitelný:Asi 2 roky
 -způsob:Samotář aktivní večer a v noci
 -rozšíření:Střední a východní Asii
 -hmotnost:35 až 50g
 -Zdravá samice přivádí mláďata 3x až 4x ročně
 -V drsných podmínkách mění barvu srsti
 -Neupadá do zimního spánk

   

 

  



  A TEĎ MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY
Křeček:
Allenův          Bavlníkový       Běloocasý       Černouchý      Darwinův
Alstonův         Bažinný            Bledý              Černý             Dlouhoocasý
Andský           Bělohrdlý          Bodlinatý       Červený          Dlouhodrapý
Argentiský      Bělobřichý        Brazilský        Činčilovitý     Drápatý
Aztécký          Bělonohý           Brandtův                               Dravý

Drobný           Hbitý               Horský              Kaktusový         Krtkovitý        
Dvoubarvý     Hedvábný        Hrabavý            Kalifornský       Krysí
Galapážský    Hmyzožravý    Hrabošovitý       Kaňonový         Křovinný
                       Hnědý              Hřebenatý          Kolumbijský     Lysoocasý
                                                Huňatoocasý      Krabožravý      

Madagaskarský     Největší            Pacifický           Polní               Raddeův
Malý                      Nelsonův          Pampový           Potapěč           Rákosový
Medvědí                Newtonův         Patagonský        Potoční           Rejskovitý
Mechový               Nižinný             Peruánský          Pouštní           Rezavý
Mexický                Obecný             Pískomilový       Pralesní          Rudoboký
Mokřadní              Obilní                Pižmový             Prériový         Rudonosý
Morganův             Obojživelný       Planinový           Proměnlivý    Rybožravý
Myersův                Ocasatý             Plochovitý          Příbytkový     Rýžový
Myší                      Ostrovní            Plodožravý         Punový                            

Skákavý              Šedý                    Tarbíkovitý        Velkonohý      Vodmí
Skalní                  Šplhavý               Termití               Velkooký        Vodomilný
Slaništní              Štětinatý               Thomasův         Velkouchý       Vysokohorský
Stromový             Štětkoocasý         Třtinový             Velkozubý      Yucatanský
Surinamský                                      Tweediův           Velký               Zlatý 
Syrský                                               Ušatý                 Voalavoanala   Žlutaví
                                                                                                             Žlutonosný

                                                                                                                                                                                                                                             LEONA HÁJKOVÁ



Psík ušatý 
POPIS  

Psík ušatý je středně velká psovitá šelma. Díky jeho 14 cm dlouhým uším si 

ho s nikým nespletete. Má druhé největší uši mezi šelmami (většíma ušima 

se chlubí už jen fenek). Uši slouží hlavně k vyhledávání potravy a ke 

komunikaci mezi jedinci. V neposlední řadě slouží k ochlazování celého 

těla. Psíci dorůstají délky okolo 55 cm a váhy 3–5 kg. Maskování jim 

zajišťuje žlutohnědá srst s tmavýma ušima a nohama. Psíci se prohání na 

savanách jižní a východní Afriky. Loví za soumraku a den tráví skrytí 

v travinách. Hrabou si nory, které využívají jako úkryt pro sebe a svá 

mláďata před predátory.  

POTRAVA  

Psi ušatí se živí převážně hmyzem, který tvoří až 80 % jejich potravy. Dále nepohrdnou vejci, 

ovocem, drobnými ptáky či hlodavci. Za delikatesu považují štíry, kterým nejprve ukousnou jedoví 

bodec. Při lovu využívají psi ušatí svůj výborný sluch, díky kterému dokážou najít potravu i pod 

zemí. Avšak se nespoléhají na svůj špatný zrak. Mají problémy lokalizovat potravu, když se přestane 

hýbat. 

PÁŘENÍ A SMEČKA  

Žijí s jedním partnerem celou sezónu. Jestli se párují na celý život, není jisté. Samice vrhne 2-5 

mláďat. Oba rodiče se starají o své potomky. Žijí v menších rodinných skupinkách, které se skládají 

z rodičovského páru a jeho mláďat. Psi ušatí jsou málo teritoriální zvířata, takže území jednotlivých 

smeček se často překrývají. Navzájem komunikují různými postoji, postavením uší, ocasu a také 

zvukově a pachově. 

 

ZAJÍMAVOSTI  

 Jsou loveni pro kožešinu, kůži a maso. Další nebezpečí pro psi ušaté představují nemoci, 

jako je vzteklina. 

 Hrají důležitou roli v regulaci početnosti termitů. Každý jedinec sežere až 1,15 milionů 

termitů za rok. 

 Pes ušatý patří mezi málo dotčené druhy, v národních parcích žijí poměrně velké populace. 

Navíc jsou schopni se přizpůsobit měnícímu se prostředí. V některých oblastech se jim daří dokonce 

lépe poté, co člověk vytvořil z křovinatých lesů pastviny. 

Autor: Justýna Balvínová 



 

 

 

 

 

 



          Nosorožci
Mezi nejvzácnější a nejohroženější zvířata 
patří dnes nosorožci, všech pět druhů má 
své stálé místo na stránkách Červené 
knihy. Jejich předkové kdysi obývali celý 
svět, žili i na našem  území, na obrovských
rozlohách Sibiře a v Americe - známe 
desítky vymřelých druhů. Doménou jejich 
skromnějších potomků jsou savany Afriky 
na jih od Sahary, kde žijí pouze  dva 
druhy, a bažinaté lesy jihovýchodní Asie. Z
původního souvislého areálu však vinou 
člověka zůstaly jen roztroušené ostrůvky.
Nosorožci, jakkoli mohutní a chránění 
silnou, tuhou kůží, jsou vlastně velice 
zranitelný. Jakmile člověk zničí jejich 
životní prostředí tím, že je přemění v pole,
ustupují. Navíc nosí na nose zvláštní 
ozdobu, roh složený z přeměněných 
chlupů a rohoviny, o němž jsou lidé v 
některých oblastech světa přesvědčeni, že 



má léčivé účinky, a proto nosorožce lovili a
loví, bez ohledu na mezinárodní dohody o 
ochraně těchto pozoruhodných živočichů. 
Elixíry, pilulky, náplasti, nápoje, rukojeti 
dýk i vyřezávané poháry, které mají 
prozradit jed, se prodávají za neuvěřitelné 
sumy. Nosorožci, jejichž jednotlivé druhy 
si představíme, doplácejí na zájem o tento
druh zboží.

Nosorožec Tuponosý, nazývaný též bílý, je
druhým nejmohutnějším suchozemským 
savcem po slonu. Výška v kohoutku 180 
cm, hmotnost 3 až 5 tun. Tento obr žije 
více společensky než jeho příbuzní, cítí se 



nejlépe v malých tlupách od pěti do 
dvaceti jedinců. Je klidný a neútočný, je 
možné se k němu přiblížit na vzdálenost 
několika desítek metrů bez nebezpečí. 
Každá skupina má své území, jímž vedou 
vyšlapané stezky, po nichž se bílí 
nosorožci pravidelně ubírají. Den tráví ve 
stínu pod vysokými stromy, za potravou se
vydávají ráno a navečer. Jídelníček mají 
vcelku jednotvárný - snídani i večeři 
představuje pořádná kupa trávy. Na svých
pochůzkách se řídí sluchem a čichem, zrak
mají poměrně špatný.
V době říje spolu samci zápasí, ne však 
tak urputně jako jiní nosorožci. Samice 
rodí po 490 dnech březosti jedno mládě o 
hmotnosti asi 40 kg, které již druhý den 
následuje matku. Ta je opatruje, chrání a 
živí mlékem déle než rok, ačkoli již 
čtyřdenní mládě zkouší ochutnávat trávu. 
Nosorožci tuponosí dospívají v sedmi až 
devíti letech. Nikdy nebyli hojní.

Autor: Viki Křížková



 

  

 

Celníci objevili zvířata během kontroly zavazadel rentgenem. Postupně nalezli v látkovém 

kufru a v cestovní tašce celkem 221 chameleonů a 15 gekonů, kteří byli ukryti ve dvou 

krabicích a bubínku z přírodního materiálu. V jednom ze zavazadel byla nalezena i živá 

užovka ukrytá v látkovém pytli. Podle přivolaných inspektorů České inspekce životního 

prostředí se jednalo o exempláře chráněně mezinárodními úmluvami. Mezi pašovanými 

zvířaty byla i mláďata. Inspektoři se domnívají, že šlo o jedince odchycené v nedávné době ve 

volné přírodě. 

https://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=123851/117352_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=132600/125777_0_


 

 

 

Jedná se o vzácné chráněné druhy z ostrova Madagaskar. Dehydrovaná a stresovaná zvířata byla 

převezena do záchranného centra. Přes odbornou péči je však v současné době již 20 chameleonů 

mrtvých a uhynuli i všichni gekoni a kvůli stresu z odchytu a způsobu přepravy nejspíš uhynou i další 

ještěři. 

Pašerák je nyní podezřelý z trestného činu zacházení s chráněnými volně žijícími živočichy a z 

možného týrání zvířat. 
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