TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

PROJEKT

VÝSTAVA

„Sedmero krkavců“
V NÁRODNÍM MUZEU BYLA ZAHÁJENA

V Národním muzeu je až do 21. 6. 2009 k vidění zajímavá výstava. Více než 200 výtvarných a 25 fotografických
děl na téma „Naši krkavcovití pěvci“ tvoří výstavu
soutěžních prací žáků a studentů, kteří se v letošním roce
zapojili do výchovně vzdělávacího projektu EVVO. Účastníci nejprve prošli přednáškovým cyklem, ve kterém se
seznámili s krkavcovitými – havranem, kavkou, vránou,
strakou, sojkou, ořešníkem a samozřejmě tím největším
z nich – krkavcem. Během přednášek jim svoji vysokou
inteligenci předvedli úžasní filmoví herci – krkavec Jack,
kterého všichni známe již od dob natočení pohádkového
seriálu o princezně Arabele a také herečka z pohádky
„Hospoda u bílé kočky“, vrána šedá jménem Káča.
Přednášek se zúčastnilo více než 7 500 dětí z Prahy
a Středočeského kraje.
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Absolventi ornitologických přednášek uskutečněných
v rámci projektu Sedmero krkavců se mohli zúčastnit
exkurze za zimujícími havrany (a kavkami) do Kralup
nad Vltavou, kde se nachází vůbec největší nocoviště
zimujících havranů a kavek v ČR.. V roce 2007 i 2008
k nám dorazilo z Ruska, Ukrajiny a Běloruska do Kralup
nad Vltavou více než 70.000 havranů a kavek a děti mohly
prožít společně s našimi předními ornitology dramatické
okamžiky, kdy se obloha zatemnila nekonečnými hejny
černých ptáků a pole a domy se pokryly černou hladinou
havraních křídel. Po všech zážitcích a nově získaných poznatcích o krkavcovitých ptácích soutěžily děti v kategorii
výtvarné, fotografické, literární, přírodovědné a mediální.
Výstava v Národním muzeu představuje jejich práce
široké veřejnosti a poukazuje na fakt, jak zajímaví jsou
ptáci kolem nás, jak málo o nich víme a jaké emoce
vzbudilo téma u mladé generace.

Ředitel
Přírodověde
ckého muzea
RNDr. Jiří
Litochleb
předával
ceny vítězům
přírodovědné kategorie

A že nám výsledky jejich tvůrčí práce nejsou lhostejné, prokázal ceremoniál s vyhlášením vítězů soutěže
Sedmero krkavců, kterého se zúčastnilo více než 400 dětí,
rodičů a pedagogů a za doprovodu slavnostních fanfár si
zde svá ocenění děti převzaly z rukou ředitele přírodovědeckého muzea RNDr. Jiřího Litochleba, ředitele Lesů
hl. m. Prahy Ing. Václava Kroutila, ředitele Finančního
centra Poštovní spořitelny Ing. Petra Cihleníka, zastupitele hl. m. Prahy RNDr. Miloše Gregara, výtvarníka
RNDr. Jana Hoška a v neposlední řadě i básníka,
předsedy Českého centra Mezinárodního PEN klubu
Jiřího Dědečka.

První cenu
v literární
kategorii
předal
Nicol Šárové
básník Jiří
Dědeček

Úspěšný projekt bude ještě završen účastí vítězů
soutěže na ornitologickém soustředění. Organizátoři projektu jej uskuteční ve významné evropské ornitologické
lokalitě. O kterou oblast se jedná, se dovíte na stránkách
www.ornita.cz do konce letošního roku.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
Literární kategorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nicol Šárová (16)
Pod křídlem havrana
Adéla Vandělíková (14) Krkavec
aneb Český Durrell
Anežka Plíhalová (8)
O sojce a vráně
Marek Meloun (14)
Cesta do neznáma
Eliška Rokůsková (9) Čtyři ptačí přání
Adéla Davidová (14)
Sedmero krkavců
Ondřej Svoboda (13)
O díře do světa ptáků
Nikola Kodalíková (12) O princi Markovi
Jan Volf (15)
Jak jsem fotil
Jakub Doležal (8)
Jak jsme zahnali
straky

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
ZŠ U Santošky, Praha 5
ZŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
ZŠ Husinec-Řež, Praha-Východ
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
ZŠ Písnická, Praha 4
ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8
Klasické gymnázium, Modřany, Praha 4
ZŠ Ohradní, Praha 4

V hodnotitelské komisi literární
kategorie zasedli:
Jiří Dědeček – předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu; Mgr. Petr
Štůta – Gymnázium Josefa Škvoreckého;
Zdenka Martinová – redaktorka časopisu
ABC; RNDr. Jaroslav Škopek – Česká
společnost ornitologická; Ing. Michal
Vaněček – spisovatel; Lenka Petrlíková
– Arnika; Mgr. Zuzana Bartáková
– Ornita, bioložka; Jana Pešková – Ornita,
asistentka projektu; Jiří Červinka
– Ornita, redaktor.
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Vítězce výtvarné kategorie Natálii Hoškové předal cenu výtvarník a ilustrátor RNDr. Jan Hošek

Výtvarná kategorie

1. cenu ve výtvarné
kategorii získala
Natálie Hošková
za temperovou malbu
Ořešníka
kropenatého

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Natálie Hošková (12)
Martina Hanušová (10)
Jan Coufal (15)
Tereza Šiklová (12)
Ema Hlinovská (9)
Barbora Bokůvková (12)
K. Lencová (10)
A. Zemanová (10)
Aneta Sládková (9)
Sára Kousková (9)
Kateřina Krejsarová (14)

Ořešník kropenatý
bez názvu mačkaná
bez názvu počítačová
Sojka obecná
Teta straka
Krkavec velký

ZŠ Botičská, Praha 2
ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 4
ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 4
ZŠ Botičská, Praha 2
ZŠ Korunovační, Praha 7
ZŠ Klausova, Praha 5

Sojka
Krkavec z alobalu
Havran polní
Sojka na plotě

ZŠ Mazurská, Praha 8
ZŠ Na Balabence, Praha 9
ZŠ Klausova, Praha 4
ZŠ Generála F. Fajtla, Praha 9

Soutěžní výtvarné a fotografické práce hodnotilo dne 7. dubna 2009
padesát návštěvníků vernisáže a zástupci partnerských organizací:
Česká společnost ornitologická, Národní muzeum, zástupci Hlavního
města Prahy, městských částí Prahy, Agentury ochrany přírody a krajiny.
2. cenu ve výtvarné kategorii získala Martina Hanušová ze ZŠ Ke Kateřinkám za svůj olej na plátně,
3. cenu obsadil Jan Coufal ze ZŠ K Dolům s počítačovou grafikou
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Cenu vítězi fotografické soutěže Vítu Protivanskému předal RNDr. Jan Plesník
z agentury Ochrany přírody a krajiny (vlevo).

Fotografická kategorie
1.
2.
3.
4.
5.
6-7.
6-7.
8.
9.
10.

Vít Protivanský (12)
Jan Blaha (11)
Jan Volf (15)
Jan Lapáček (10)
Stanislav Hodonský (10)
Dominik Šebo (8)
Vítězslav Hodonský (11)
Dominik Šebo (8)
Lenka Kolářová (8)
Dominik Šebo (8)

bez názvu
Koho jsem potkal
Jak jsem fotil
Městští havrani
Krkavci z Modřan
Havraní království
Krkavci na výletě
Odpočinek v Krčském lese
Nejhezčí krkavec
Strážkyně lesa

ZŠ U Santošky, Praha 5
Církevní Veselá škola, Praha 1
Klasické gym. Modřany, Praha 4
Církevní Veselá škola, Praha 1
ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 4
ZŠ Písnická, Praha 4
ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 4
ZŠ Písnická, Praha 4
ZŠ Křesomyslova, Praha 4
ZŠ Písnická, Praha 4

Přírodovědná kategorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jan Kundrát (10)
T. Machulka (11)
O. Menčík (12)
Tereza Hingarová (10)

Krkavcovití ptáci

ZŠ Campanus, Praha 4

Bez názvu
Chování některých druhů
krkavcovitých ptáků
Pozorování krkavcovitých
Bez názvu

CZŠL Don Bosco, Praha 8

ZŠ Campanus, Praha 7
Jiří Klimenta (9)
ZŠ Campanus, Praha 4
L. Roubal (11)
F. Vůjtěch (12)
ZŠ DON BOSCO, Praha 8
Veronika Šejvlová (11) Krkavcovití ptáci v Praze a okolí ZŠ CAMPANUS, Praha 4
Kryštof Zindulka (10)
Výprava za krkavcovitými ptáky ZŠ CANMPANUS, Praha 4
Kamila Starkbaumová (10)Krkavčí třída
ZŠ Křesomyslova, Praha 4
Lucie Řehořová (14)
Jak jsem pozorovala krkavcovité ZŠ U Santošky, Praha 5
Lukáš Smola (14)
Sedmero krkavců
ZŠ U Santošky, Praha 5

V hodnotitelské komisi přírodovědné a mediální kategorie zasedli:
Mgr. Jaroslav Cepák, PhD.
– vedoucí kroužkovací stanice Národního muzea; RNDr. Jan Řezníček, PhD. – Katedra biologie a ekologické výchovy Pedagogické fakulty
UK; RNDr. Lubomír Peške – odborný garant projektu Sedmero krkavců; Ing. Jiří Sládeček – člen
výboru České společnosti ornitologické; RNDr. Jan Hošek – výtvarník, režisér, biolog; Mgr. Ing.
Petr Holý – Odbor ochrany prostředí
MHMP; Ing. Václav Saifrt – Odbor
ochrany prostředí MHMP; Ing. Jiří
Rom – Odbor ochrany prostředí
MHMP; Ing. Milan Hausner – člen
expertní komise European schoolnet
pro interaktivní tabule; Bc. Eva
Vojtěchovská – Agentura ochrany
přírody a krajiny; RNDr. Jaroslav
Škopek, PhD. – Ornita, člen České
společnosti ornitologické; Lenka
Petrlíková – Arnika; Mgr. Jana
Bendová – Ornita, bioložka.

Soutěžní práce si můžete prohlédnout v ochozu
Panteonu Národního muzea v Praze na Václavském
náměstí.

33

Ředitel
Lesů hl.m.
Prahy
Ing. Václav
Kroutil
předal cenu
Tomáši
Machulkovi
ze CZŠL
Don Bosco
za druhé
místo
v přírodově
dné
kategorii

O sojce a vráně
Letěla sojka, letěla k ránu,
potkala vránu.
Vrána se ptá: Otevřelas lesa bránu?
Otevřela, otevřela, večer zavřu zas,
a snad v pravý čas.
za tuto básničku získala 3. místo
osmiletá Anežka Plíhalová ze ZŠ Jiřího
z Poděbrad, nejmladší účastnice
literární soutěžě,
Ceny za umístění v mediální kategorii předal
zástupce hlavního sponzora Poštovní spořitelny
Ing. Petr Cihelník. Na snímku s paní učitelkou
Lubomírou Chaloupkovou ze ZŠ Lyčkovo náměstí
v Praze 8, která v zastoupení převzala ocenění pro
svého žáka, vítěze této kategorie Jakuba Tesaře.
Jeho vítěznou power pointovou prezentaci
na téma: Jak bych vyučoval o krkavcovitých pěvcích, si můžete prohlédnout na
stránkách www.ornita.cz, kde jsou
zveřejněny všechny zaslané soutěžní
příspěvky.
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Mediální kategorie
1.
2.

Jakub Tesař (12)
David Sibřina (12)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tomáš Macháček (14)
Andrea Sichrovská (14)
Monika Samiecová (16)
Sára Kousková (9)
Dario Kolar (14)
Jakub Vich (13)
Jakub Kohák (15)

10.

Filip Strahal (14)

Krkavcovití
Jak bych vyučoval
o krkavcovitých pěvcích
Sedmero krkavců
Krkavci
Naši krkavcovití ptáci
Sedmero krkavců
Krkavci = A – Z
Krkavcovití
Jak bych vyučoval
o krkavcovitých pěvcích
Krkavci podle Písnické

ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8
ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 4
ZŠ Botičská, Praha 2
ZŠ Korunovační, Praha 7
ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8
ZŠ Klausova, Praha 5
ZŠ Generála F. Fajtla, Praha 9
ZŠ Běchovice, Praha 9
ZŠ U Santošky, Praha 5
ZŠ Písnická, Praha 4

Slavnostní
večer dne
15. dubna
2009
vyvrcholil
společným
setkáním
oceněných
pedagogů
na hlavním
schodišti
Národního
muzea

Ocenění pro pedagogy
Centrum environmentálních studií a časopis Nika
připravili v rámci vyhlášení vítězů soutěže Sedmero
krkavců dne 15. dubna 2009 ocenění pro pedagogy pražských a středočeských základních škol a gymnázií.
Za příkladnou pedagogickou činnost v oblasti environmentální výchovy obdrželo diplomy 32 ředitelů škol,
koordinátorů ekologické výchovy, pedagogických pracovníků a vychovatelů. Mimořádná cena za výjimečný výtvarný počin v rámci výstavy Sedmero krkavců byla udělena Jakubu Šachovi z Klasického gymnázia Modřany
a Šimonu Brejchovi z Gymnázia Na Pražačce.
Diplomy a věcné dary v Národním muzeu předal
N
šéfredaktor časopisu Nika RNDr. Miloš Gregar.

Ředitelka
Základní
školy
Písnická
Mgr. Blanka
Pilátová
přebírá
diplom
a cenu za
příkladnou
pedagogickou
činnost
v oblasti
environmentálního
vzdělávání,
výchovy
a osvěty
z rukou
šéfredaktora
časopisu
Nika
RNDr. Miloše
Gregara

Ocenění obdrželi:
Praha 1

Martin Prokopius, Církevní základní Veselá škola,

Praha 2

Silvie Cyrusová, ZŠ Botičská

Praha 3

Milena Pacáková, Gymnázium Na Pražačce

Praha 4

Daniela Bärtlová, ZŠ Křesomyslova
Jana Klusová, ZŠ Ohradní

Praha 5

Ivana Navrátilová, ZŠ U Santošky
Eva Erbenová, ZŠ U Santošky
Pavel Schneider, ZŠ Kořenského

Praha 7

Tomáš Komrska, ZŠ Korunovační

Praha 8

Lubomíra Chaloupková, ZŠ Lyčkovo náměstí
Helena Kopecká, ZŠ Mazurská
Zuzana Láníková, ZŠ Mazurská
Štěpánka Sýkorová, ZŠ Libčická
Daniela Špinková, CZŠL Don Bosco

Praha 11

Praha 12

Štěpán Holý, Klasické gymnázium Modřany
Daniela Krejčíková, ZŠ Písnická
Alena Lindauerová, ZŠ K Dolům
Blanka Pilátová, ZŠ Písnická

Praha 13

Eliška Lišková, ZŠ Klausova
Markéta Nosková, ZŠ Klausova
Zdeňka Novotná, ZŠ Klausova
Marcela Plesníková, ZŠ Mezi Školami

Praha 15

Dita Macháčková, ZŠ Hostivař

Praha 18

Lenka Matoušková, ZŠ Generála F. Fajtla
Vladislava Sládečková, ZŠ Generála F. Fajtla
Zlatuše Tůmová, ZŠ Generála F. Fajtla

Praha 19

Rastislav Švec, ZŠ Albrechtická

Praha 21

Martin Brabenec, ZŠ Běchovice

Praha-Východ

Bohunka Vrchotická, ZŠ Husinec-Řež

Hana Světlíková, ZŠ Campanus
Dana Šmoldasová, ZŠ Ke Kateřinkám
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PREDSTAVUJEME

Vít Protivanský
Vítek se narodil 29. 5. 1996 v Praze
a chodí do 6. třídy. Má o tři roky
staršího bratra Adama, který studuje na
osmiletém gymnáziu. Sourozenci spolu
sdílejí nejen dětský pokoj, ale také
některé koníčky. Spolu se zajímají
o počítačové hry a jezdí na horském
kole (to druhé zatím v doprovodu
rodičů). Vítek je dva roky členem oddílu
MSKA (moderní sportovní karate).
Matka pracuje jako redaktorka
a otec je fotograf.
Ve školním roce 2008/2009
se zúčastnil celopražské
soutěže Sedmero krkavců
ve fotografické kategorii
a vyhrál 1. místo.
„Nevzpomínám si přesně, která
moje fotka byla úplně první. Protože
je táta fotograf, zkoušel jsem fotit už
jako hodně malý a to ještě nebyly
povedené obrázky, které by stály za
vyvolání. Fotky jsem si dělal, když
jsme byli na výletech a na procházkách v přírodě. Ve škole mě baví skoro všechny předměty kromě matematiky a fyziky.“
„Myslel jsem si, že nebude problém vyfotit krkavce na Smíchově,
konkrétně na Mrázovce. Ale protože
se tam žádní neobjevili, vypravili
jsme se s tátou na Břevnov. Přesvědčili jsme se, že krkavci jsou chytří
a rozhodně nepózovali, museli jsme
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dost dlouho čekat, než někteří z nich
postáli na místě. Museli jsme se od
nich držet ve velké vzdálenosti, proto
mi táta půjčil teleobjektiv.“
Jaký by sis přál foák?
„Kvalitní kompaktní fotoaparát.“
Kam by se rád podíval?
„Chtěl bych jednou vidět Thajsko
a rád bych se vrátil do Řecka na ostrov Lefkadu, jsou tam nádherné úteN
sy a skály.“


Starší bráška
Adam
v pampeliškovém
závoji
objektivem Vítkova
fotoaparátu

Jan
Blaha
S

voji první fotku jsem udělal asi
v šesti letech, když mi tatínek
půjčil malý digitální fotoaparát
a já jsem s jeho pomocí fotil v pražské
Botanické zahradě různé květinky.
Na našich výletech jsme si s bráškou často půjčovali tatínkův fotoaparát a hledali jsme, co zajímavého
bychom vyfotili. Já jsem rád vyhledával různé malé broučky, ale největším dobrodružstvím bylo co nejvíce
se přiblížit a vyfotit plaché ptáky.
Asi před rokem jsem dostal svůj
první foák: digitální automat Canon.
Již v první třídě jsem se ve škole
v rámci školní olympiády Veselé
církevní základní školy přihlásil po
poradě s rodiči na fotografickou část
o sovách. S focením i celou přípravou
mi samozřejmě pomáhali moji rodiče.
Protože se moje práce ve škole líbila,
dohodli jsme se s panem učitelem
Martinem Prokopiusem a práci jsme
přihlásili do fotografické části soutěže projektu Sovy do škol. Byl jsem
moc rád, že se moje nástěnka líbila.
Pan učitel Prokopius organizuje
v naší Veselé církevní základní škole
v rámci environmentální výchovy

Narodil jsem se 28.10.1997
v Praze. Mám dva mladší
sourozence – brášku a sestřičku. Tatínek rád fotí, a tak velmi
často jezdíme na výlety do
přírody nebo za památkami.
Ve škole mě nejvíc baví
přírodopis a vlastivěda.
přírodovědné vycházky a výlety. Těch
jsem se vždycky rád zúčastňoval,
protože jsem tak mohl v přírodě vidět
zblízka zvířátka, která bych jinak asi
neviděl, a dozvědět se o nich spoustu
zajímavostí.
Přihlásil jsem se do fotografického kroužku, který u nás ve škole
vede pan učitel Látal, abych se
o focení a fotografiích dozvěděl víc
a pravidelně se účastním fotografických úkolů při školních olympiádách.
S tatínkovou pomocí jsem fotil ptáky
na sídlišti, abychom viděli, kdo
s námi v okolí našeho domu bydlí.
Tak jsem se také přihlásil do školního olympijského úkolu o krkavco-

vitých v rámci projektu Sedmero
krkavců, který pořádalo sdružení
Ornita.
Na fotografické procházky po okolí za našimi krkavcovitými ptáky
jsme chodili celá rodina. Na havrana
a ořešníka jsme se byli podívat
v pražské ZOO, protože jsme je v našem okolí nenašli. Školní výlet do
hnízdiště havranů v Kralupech nad
Vltavou jsem bohužel promeškal, tak
jsem musel k výletu do Kralup přemluvit rodiče. Dlouho jsme hledali,
ale nakonec nás hejno havranů těsně
před setměním dovedlo do parku
uprostřed města, kde měli své nocoviště.
S panem učitelem Prokopiusem
jsme se domluvili, že moji práci přihlásíme do projektu Sedmero krkavců.
Baví mě příroda. Rád bych se
věnoval zvířatům i v dospělosti, láká
mě práce v ZOO. Te se musím věnovat škole, ale příští rok bych se rád
opět zúčastnil fotografické soutěže.
Mám radost z každé fotky, která
se mi povede. Mým velkým přání je
vyfotit si krtonožku.
Přál bych si foák, kterým bych
mohl fotografovat malé broučky
– nejraději bych digitální zrcadlovku
s makroobjektivem.
Kvůli přírodě bych moc rád naN
vštívil Indonésii.
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PREDSTAVUJEME
Velmi mě ovlivnila moje první
profesorka biologie, Lenka Hradecká.
Díky ní jsem se začal přírodou více
zabývat. Ve školním roce 2006–2007
jsem se přihlásil do soutěže Pražská
veverka a do 9. ročníku soutěže
Poznej a chraň pražskou přírodu.
V té době jsem si vyzkoušel poprvé
fotografování volně žijících zvířat
a také jsem začal natáčet krátká
videa zvířat malou digitální kamerou.
Když jsem se dozvěděl o soutěži
„Sedmero krkavců“, rozhodl jsem se

Jan Volf
Student modřanského
gymnázia se umístil ve fotografické soutěži na 3. místě.

Hnízdící
kormoráni
a (dole)
papuchalci
na ostrovech
Farne
Islands
(Anglie).

Honzo, opakovaně se zúčastňuješ
přírodovědných soutěží. Od kdy
je příroda Tvůj koníček?
K zájmu o přírodu mě přivedli
rodiče. Často mě brali sebou na výlety a vysvětlovali mi, jak a kde co
roste nebo žije. O víkendech nebo
o prázdninách jsem s rodiči navštívil
mnoho zajímavých míst v Čechách,
na Moravě, ale i jinde v Evropě. Když
mi bylo osm let, dostal jsem svůj
první fotoaparát a začal zkoušet fotografovat. Fotografování zvířat, kraji-

Veverka

ny a památek se stalo postupně mým
velkým koníčkem. Nejhezčí fotografické zážitky mám z Krkonoš, Portugalska a Velké Británie.
Jak Tě ve Tvých přírodovědných
zájmech ovlivnila škola?
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*10. 9. 1993 v Praze. Jeho
rodiče jsou oba biologové,
starší bratr studuje biologii na
Jihočeské Univerzitě. Základní
školu vychodil na ZŠ Ohradní
v Praze 4. Od roku 2005
studuje na Klasickém
gymnáziu v Modřanech.
Opakovaně se zúčastňuje
přírodovědných soutěží.
V letošní celopražské soutěži
Sedmero krkavců získal
3. místo ve fotografické
kategorii za soubor snímků
„Jak jsem fotil krkavcovité“
a 9.místo v literární kategorii
za povídku „Jak jsem fotil...“,
ve které popisuje své zážitky
při lovu snímků krkavcovitých
pěvců v terénu...

Dobře zamaskovana sojka v podzimním listí

přihlásit do fotografické kategorie.
V účasti na soutěži mě podporoval
i můj současný profesor biologie Štěpán Holý.
Tvoji rodiče i bratr zvolili
přírodovědné zaměření ve své
profesní kariéře. Chtěl bys tuto
rodinnou tradici udržet ? Jaké
další studijní zaměření máš
v plánu?
Na cestách s rodiči mě uchvátily
historické památky a začal jsem se
zabývat historií. Také proto jsem se
na gymnáziu zúčastnil několika
literárních a dějepisných soutěží. Rád
čtu, nejvíce mě zajímá historická li-

Zříceniny opatství Whitbey, sídlo literárního Drákuly

Sněžné jámy v Krkonoších

teratura a fantasy. Historií a literaturou bych se chtěl zabývat i dále.
Rodinnou tradici tím ale asi neporuším, protože můj pradědeček byl
historik.
Takže dáš přednost studiu historie před biologií?
Ve své budoucí profesi myslím že
ano, ale k přírodě, zvířatům i rostlinám mám pozitivní vztah, biologii si
určitě nechám jako svého koníčka.
Myslím si, že příroda má s historií
hodně společného a je zajímavé, jak
rozdílně se lidé v různých zemích
chovají k přírodě. Moc se mi líbilo, jak

o ni pečují lidé ve Velké Británii.
Naopak na Maltě jsem viděl, že dote
hromadně střílejí tažné ptáky.
Takže s Tebou můžeme počítat
i v dalších kolech přírodovědných soutěží?
Rozhodně ano. Fotografování zvířat ve volné přírodě je sice velmi nesnadná věc, která člověku zabere
spoustu času a vyžaduje trpělivost,
ale o to větší radost mám, když se mi
fotka zdaří. Rád se zase nějaké
fotografické – přírodovědné soutěže
zúčastním.
N
Děkuji Ti, Honzo, za rozhovor. 

Dívčí
kameny
v Krkonoších
Straka
v pražském
parku
Jezerka
Skalní okno
na Středomořském
ostově Gozo
(vlevo dole)
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