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Jurtský park aneb Nález meruňkosaura na Výhoně  Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
BRADFORD – Dar osudu, 
MOYES – Zakázané ovoce, 
LINDSEY – Nádherná bouře, 
APPLEYARD – Ordinace v 
divočině, KELK – Zbožňuju 
navždycky

Společenské romány
LOE – Konec světa, tak jak ho 
známe, GAVALDA – Citlivá 
místa, CAREY – Dům na 
jezeře

Psychologické romány
CORRY – Pokrevní sestra, 
OKSANEN – Norma, Wayne 
– Samotář, VALKO – Arabská 
krev, BLUM – Tvůrci náhody

Historické romány
UNDERDOWN – Sestra 
lovce čarodějnic, SIDDEBOT-
TOM – Trůn Caesarů 3: Oheň 
a meč

Romány českých a sloven-
ských autorů
TÁBORSKÁ – Běsa, MUSI-
LOVÁ – Černooká, URBAN 
– Hastrman, HANIBAL 
– Hon na motýly, PRON-
SKÁ – Rebelka, PECHÁČEK 
– Žranice

Detektivní romány a thril-
lery
COLE – Loutkář, NEUHAUS 
– Zlý vlk, WEAVER – Údolí 
mrtvých, JACKSON – To 
mi zaplatíš, HOAG – Hořká 
sezona, LINK – Rozhodnutí, 
ROBB – Schůzka s ďáblem
Dobrodružné romány
GOLDEN – Peklo z Araratu, 
PRESTON – Město nekoneč-
né noci, BOLTON – Temné 
říční proudy

Fantasy a sci-fi  romány
BROADWAY – Ink. Tajemství 
kůže, BARDUGO – Prohnilé 
město, WEIR – Artemis
Životopisy a autobiografi e
DAMIJO – Mé anglické 
sezony, aneb, Fucktografi cká 
ročenka, KOVAŘÍKOVÁ 
– Lásky za oponou

Pravdivé příběhy
GONZALES – Umění přežít, 
MURAD – Poslední dívka
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Příměstské tábory máme my rodiče rádi. Děti 
se nám vrací každé odpoledne domů, takže se 
nikomu nestihne ani stýskat, přitom jsou celý 
den v přírodě s kamarády a zkušenými lektory 
a my můžeme zase chodit nerušeně do práce. 
Nejraději ovšem máme ty příměstské tábory, ze 
kterých se děti vracejí každý den nadšené, opá-
lené, špinavé až za ušima, ráno nemohou dospat 
a vypravování výjimečně nepředstavuje žádný 
velký problém, protože se na tábor těší. 

Na začátku července podobnou akci opět zor-
ganizovala Přírodní školka Výhonek ve své jurtě 
a jejím blízkém okolí. K zajištění programu byli 
přizváni externí lektoři Anna a Teo Mateja, kteří 
vymysleli jednotící téma celého tábora „Jurtský 
park“. Zúčastnily se jak děti navštěvující přírod-
ní školku celoročně, tak děti, pro které byla jurta 
naprostou novinkou.

Oblast židlochovického kopce Výhonu tedy na 
týden obsadila skupina zaujatých miniarcheolo-
gů. Zaměřili se na náročné studium období dru-
hohor a po vrstvách odkrývali skrytá tajemství 
okolí kopce. Podařilo se učinit několik význam-
ných objevů starých nejméně 150 milionů let. 
Tým odborníků pátral zejména po náznacích 
výskytu býložravých neptačích dinosaurů, kte-
ří zkoumanou oblast osídlili někdy v polovině 
jurského období. A skutečně byli velice úspěšní! 
Dokonce došlo ke zcela nečekanému odhalení 
několika dosud naprosto neznámých druhů. Za 
všechny jmenujme například meruňkosaura, 

spacákosaura a zcela ojedinělého pískosaura, kteří 
si velmi pravděpodobně vybrali jihozápadní svah 
kopce Výhonu pro jeho výjimečnou atmosféru 
a přívětivé klima. Fascinující nálezy čekaly na 
vědce v oblasti mezi houpací sítí a druhou meruň-
kou zleva. Nalezené fragmenty zdřevěnělých kostí 
dinosaurů byly podrobeny zkoumání nejmoder-
nějšími technologiemi. Zásadní objev odborníky 
ohromil v podobě několika zkamenělých dinosau-
řích vajec. Miniarcheologové vyhloubili v terénu 
několik rozsáhlých sond. Nálezy na místě pečlivě 
očistili, zaměřili a zdokumentovali, aby byly pří-
stupny dalšímu studiu v laboratořích.

Během náročného pátrání si odborníci dopřá-
li také jednodenní odpočinek ve formě zajímavé 
expedice do DinoParku ve Vyškově. Vybaveni 
baťůžky se svačinami vyrazili ranním vláčkem na 
sever. Výlet si všichni náramně užili, viděli spous-
tu dinosaurů, které mohli prozkoumat doslova 
skrznaskrz. Expedice byla zakončena zmrzli-
nou a všichni výzkumníci se šťastně navrátili na 
základnu. Z terénu dovezli dokonce dinosauří 
živou vodu, kterou následně mohli některé z nale-
zených dinosaurů u jurty oživit.

V průběhu tábora byla složena originální „dino-
sauří píseň“ doprovázená výzkumníky na původ-
ní hudební nástroje. Ta značně přispěla k utužení 
kolektivu a mnozí rodiče ji jistě znají nazpaměť. 

Strava pro výzkumníky byla zajištěna na místě 
v nejvyšší kvalitě. Za dodávání proviantu malým 
archeologům děkujeme fi rmě Dinovoce a zeleDi-
na Hynek Jokver. Výzkumná akce byla ukončena 
v polovině července, sondy byly zakryty, oživení 
dinosauři zajištěni a všichni účastníci se těší zase 
napřesrok.

Tým miniarcheologů u jurty / foto: Anna a Teo Mateja


