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Záchrana nosorožců bílých severních 

V prosinci 2009 převezl Safari Park Dvůr Králové čtyři nosorožce tuponosé severní (jinak též bílé 

nebo širokohubé, Ceratotherium simum cottoni) do rezervace Ol Pejeta v Keni. Safari Park Dvůr 

Králové je jedinou zahradou na světě, kde se tato vzácná zvířata podařilo rozmnožit. 

Nosorožci bílí severní jsou nejohroženějšími savci současnosti. V přírodě byli naposledy spatřeni     

v roce 2007 a dnes jsou na světě známy pouze dvě samice. Obě žijí v lidské péči v Ol Pejetě, patří 

ale dvorskému safari parku. 

Dlouhodobým cílem přesunu bylo vytvořit životaschopnou chovnou skupinu pro reintrodukci zpět 

do bezpečných oblastí jejich původního výskytu ve střední Africe. A proto je v současné době 

hlavním cílem jakkoli severní bílé nosorožce rozmnožit a uchovat jejich genetickou informaci. 

           David Říha, G1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mrkvový řez s citronovou 
polevou 
 
Potřebujeme: 

 200 g cukru krupice 
 citronovou a pomerančovou kůru - 

nastrouhat 
 1x vanilkový cukr  
 2x celé vejce 
 100 g oleje  
 250 g mrkve - také nastrouhat  
 1x prášek do pečiva 
 250 g polohrubé mouky 

Poleva: 
 šťáva z jednoho citronu 
 100 g cukru-moučka 

 
Nejprve vyšleháme do pěny cukr-krupici, 
vanilkový cukr, nastrouhanou kůru a dvě vejce. 
Postupně za stálého šlehání přiléváme olej.     
Do pěny pak metličkou vmícháme mouku, 
prášek do pečiva a nastrouhanou mrkev. 
Vymažeme si formu máslem, vysypeme 
polohrubou moukou a nalijeme do ní těsto. 
Nahřejeme troubu na 180° a pečeme. Upečené 
těsto necháme vychladnout. Poté ho potřeme 
polevou ze šťávy citronu a cukru-moučky. 
Dáme ztuhnout a je hotovo! Dobrou chuť! 

 

Martina Pospíchalová, G1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akrobatické lyžování 

Dnešní zimu jsme trénovali s oddílem na 

Červenohorském sedle, i když nejely vleky. 

Protože bylo dost sněhu, půl zimy jsme šlapali 

sjezdovku pěšky a druhou půlku zimy jsme 

dostali čtyřkolku, která nás tahala na kopec. 

Bylo to o dost jednodušší, a hlavně jsme nebyli 

po půlce tréninku tak unavení. Dalo se tak lépe 

trénovat. Měli jsme postavenou boulařskou 

trať i jeden skokanský můstek. Trénink obvykle 

trval od 9 do 13 hodin, ale se čtyřkolkou jsme 

končili ve 14 hodin. Pak už jen cesta domů, 

vraceli jsme se vždycky úplně promrzlí.  Letošní 

zima se opravdu vydařila, i když nejezdily vleky.  

Filip Dostál, G1 

 



Pstruh obecný - forma potoční 

Pstruh (potočák) je naše původní ryba. Žije ve studených, prokysličených říčkách. 

Je to krátkověká ryba, většinou se dožívá 3-5 let, dorůstá velikosti 35-40 cm, větší exempláře jsou 

většinou neplodné, mohou tedy dorůst do větších velikostí. Pstruh má velmi velké jikry, cca 5 mm, a to 

proto, že se vytírá na začátku zimy a jikry se se mohou vyvíjet celé toto období. Potočák má míru 25 

cm. 

Loví se na umělou mušku a na UL přívlač. Pro někoho, bohužel, je pstruh vynikající pochoutkou. 

                  Zdeněk Pospíšil, G1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Křeček - jak se o něj starat 
Abyste si mohli pořídit křečka, musíte mu najít domov. To znamená, že potřebujete klec, případně 

akvárium, ve kterých může žít.Také potřebuje vodu a jídlo, to seženeme v zverimexu nebo doma. Jí 

například obiloviny, bylinky, listy pampelišky, oříšky, zeleninu… Na dno klece musíte dát piliny nebo 

něco podobného, a to jednou za dva týdny měnit, aby křečkův příbytek nepáchl. Musíte se rozhodnout, 

jestli si vyberete holku nebo kluka. Holka je více aktivní a rychlejší. Kluk je trochu línější, ale více 

přátelský. Je lepší pořídit si dva stejného pohlaví, aby se nespářili. Křečci potřebují společnost. Musíte 

si je vycvičit, aby si zvykli na prostředí a hlavně na vás. Ale dejte pozor, aby neutekl! Jestli vám uteče 

např. do skříně, roztrhá oblečení nebo boty! A to nechcete, a proto zabezpečte klec, aby se to víckrát 

nestalo. 
Evelína Kaňáková, G1 

 

  


