
         
         

         

                                        

Hodnotící zpráva 
Expedice KUCHPSTRUH aneb Volyňský rozcestník

21.3. - 25.3. 2012
Začalo nám jaro a v rámci předmětu Biologie v praxi jsme tradičně vyrazili jako hosté na cestovatelský festival 
do Volyně na Šumavu. Byl pro nás připravený bohatý filmový a přednáškový program našich největších 
současných cestovatelů  . Studenti měli možnost se opět setkat s legendami cestování – Petrem Horkým, 
Zuzanou Ondomiši, Miroslavem Náplavou, Pavlem Veselým..atd
 Ve čtvrtek,pátek a v sobotu přes den jsme měli připraveny exkurze do blízkých rezervací okolo řeky Blanice a 
Volyňka, kde nás provedl místní rodák Václav Zahrádka, který se nám perfektně věnoval celý pobyt a umožnil 
nám poznat okolí Volyně lépe, než jsme očekávali. 
Přálo nám také počasí a bylo krásně slunečno. Díky tomu jsme si užívali rychlého nástupu jara na Šumavě. V 
lesích, na loukách i v zahradách jsme pozorovali spousty sněženek, bledulí, devětsilů, violek, šafránů, podbělů, 
dymnivek, plicníků a celé řady dalších nádherných kvetoucích poslů jara.
 
Zlatým hřebem výletu byla návštěva vyhlášené rybárny a sádek Josefa Blahovce. Sám majitel se nám krásně 
věnoval a absolvovali jsme přednášku o našich dravých rybách s praktickými živými ukázkami jednotlivých 
zástupců. Velkým překvapením pro některé studenty byli nádherní jeseteři ruští a sibiřští, které jsme nejen viděli 
ale i dostali všichni do rukou a mohli se s těmito žijícími fosíliemi, patřícími mezi starobylé ryby s chrupavčitou 
kostrou, mazlit do vyčerpání:-)
Poté následovala praktická činnost našich studentů, kdy si každý měl vykuchat svého pstruha a i sám p. 
Blahovec s povděkem kvitoval, že naši studenti se s tímto úkolem zhostili se ctí a bylo znát, že praktický kurz, 
který proběhl na Vánoce při akci kapr přinesl svoje ovoce. V podstatě všichni nakonec byli schopní pstruha 
upravit do požadované podoby
Odměnou nám byla řada uzených a pečených pstruhů a sivenů včetně dvou sumečků afrických a pevně věřím, že 
všichni na tuto akci budou vzpomínat se slzou v oku celý rok. 
Závěrem bych chtěl poděkovat Pavlu Veselému, Pavlu Ondrovi, Jiřímu Houzimovi a Václavovi Zahrádkovi za 
perfektní servis pro studenty, který je za léta spolupráce doveden téměř k dokonalosti a budu se těšit na další 
spolupráci v dalším ročníku Volyňského festivalu. 

     Mgr. Ondřej Bílý
Absolvovaný program:
Stř - příjezd, ubytování, seznámení se s programem
Čt –    celodenní exkurze do rezervace Blanice, odpoledne Volyňský rozcestník
Pá -     celodenní exkurze do rezervace podél řeky Volyňky

− večer – Volyňský festival
So -     rybárna a sádky Josef Blahovec

- večer – Volyňský festival
Ne -     odjezd domů 

plus Program Volyňského rozcestníku(viz níže)

PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.                                                                     Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, 142 00  Praha 4
Lindnerova 3, 180 00  Praha 8 - Libeň                                                                               tel./fax: 244 403 650
IČO: 25698117                                                                                                   e-mail: info@novyporg.cz 
DIČ: CZ 25698117                                                                                         http://www.porg.cz

http://www.novyporg.cz/


         
         

         

Vedoucí expedice : Mgr. Ondřej Bílý
Asistent expedice:  Václav Zahrádka

        Alice Exnerová
        Tereza Blažková 
        Milan Flender 

Přihlášení studenti:
1. Jonáš Gaigr 
2. David Herman 
3. Johana Kozáková 
4. Lucie Šlégrová
5. Matěj Holý
6. Veronika Bičárová
7. Anna Barusová 
8. Jaromír Bláha
9. Matouš Jimel 
10. Vojtěch Vávra 
11. Nina Caisová 
12. Alžběta Kučerová 
13. Veronika Dvořáková 
14. Vendy Hejnarová 
15. Adéla Slámová 
16. Aneta Kaňková 
17. Veronika Pudilová 
18. Noemi Hejzlarová

7.ročník cestovatelského festivalu
VOLYŇSKÝ ROZCESTNÍK

22.-24. března 2012
KINO ve VOLYNI
čtvrtek 22. března 2012
17,00 – zahájení výstavy forografií Vladimíra Opluštila: „VIVA NATURA“ v
průchodu MÚ
a Zuzany Ondomišiové : „ TIBET „ výstavní prostory GALERIE pod kinem
17,00-Pavel Veselý –středoškolská expedice„Dunajská delta 2011 „ –filmový
dokument z cest.
17,30-Ondřej Bílý „BOLÍVIE - NP MADIDI " - Amazonský sekundární prales a jeho
strasti i slasti očima obyčejného návštěvníka.
18,00-Radek Jaroš-vynikající český horolezec, jehož snem je zdolat všechny vrcholy
světa nad 8 tis. metrů. Do roku 2011 vystoupil na 12 osmitisícovek a ke splnění jeho cíle
mu tak chybí již jen Annapurna a K2.
film„HIMALAYA - DOUBLE GASHERBRUN“ o výstupu na Gešerburn I a Gešerbrun II v
roce 2010.
19,00-Zuzana Ondomišiová- „ TIBET – historie a současnost „uznávaná
tibetoložka poprvé na festivalu ve Volyni !!
Film a beseda na ožehavé téma
Zuzana Ondomišová je spoluzakladatelkou Nadačního fondu Potala, který se věnuje
záchraně tibetské kultury a humanitární pomoci Tibeťanům (např. projekt pro nevidomé
v tibetské Lhase, SOS vesnička Bir/Suja v Indii).
pátek 23. března 2012
17,00- Michal Kůra – „ Slovinsko – Přijďte poznat tuto malou, ale nesmírně
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zajímavou zemi trochu víc. Představíme vám asi její nejzajímavější část - Julské Alpy.
Vždyť hodně z vás zná pojmy jako Triglav, řeka Soča apod. V Julských Alpách se
provozuje canyoning, rafting, řeky se splouvají na hydrospeedu. Nezapomenutelná
je turistika v těchto krásných horách. Necháme vás také nakouknout i do slovinského
Krasu, který se pyšní jeskyněmi Postojna jama nebo Škocjanska jama. Víte že více
jak 50% území Slovinska pokrývají lesy? V Evropě se tím může pyšnit jen Finsko a
Švédsko...
film a beseda nejen pro vyznavače adrenalinových sportů
18,00- Zuzana Pochylá : „ AFRIKA – Mt.Keňa a …“ film a beseda
Zuzana Pochylá - Afrika se stala její velkou láskou, dnes je to i její hlavní náplň práce
a průvodcování v CK Livingstone. Lidé „tam“ a jejich pozitivní přístup k životu za všech
situací jsou to, co musí nadchnout každého návštěvníka Afriky. Ukážou, že k úsměvu a
životnímu optimismu nemusí mít člověk plné bankovní konto. Radovat se dá i z mála…
19,00- Darja Milošová : „ BHUTÁN – HORNÍ DOLPO „ - film a beseda
Poslední Šangri-la, tak se často přezdívá Bhútánu, jedné z nejuzavřenějších zemí
světa. Jen málokdo se může pochlubit, že Bhútán navštívil. Bhútánský král přísně dbá
na to, aby množství cizinců nenarušilo tradiční kulturu tibetského buddhismu, která v
hlubokých a obtížně dostupných himálajských údolích vzkvétá už po celá staletí...
20,30- Pavel Barabáš :volyňská premiéra !! vynikajícího filmu „TROU DE FER“
Trou de Fer znamená v překladě „Železná díra“. Jde o jedinečný a velkolepý přírodní
fenomén. Díky sopečné činnosti se tu Zem propadla do obrovské hloubky a vytrvalé
deště vyformovali dílo, které nese označení nejvyššího stupně obtížnosti jaký vůbec
existuje. Je to Mount Everest mezi kaňony. Do jeho útrob můžou slézt jen ti nejlepší
z nejlepších, avšak ani to nezaručuje, že se z něho dokáží vrátit. O tom rozhoduje
sama příroda. Nachází se totiž na nejdeštivějším místě světa - na ostrove Reunion v
Indickém oceáně …přechod přes nejtěžší kaňon světa. Na závěr krátká beseda
k filmu
sobota 24. března 2012
16,00- Zuzana a Pepa Holých : „ Nebojte se Barmy „ beseda s promítáním …
17,00- Katka Andrlová:„AFRIKA – BWINDI ORPHANS – UGANDA“ film,beseda
Zavede vás i za horskými gorilami v Ugandě, kde v současné době tráví většinu času. V
roce 2006 založila neziskovou organizaci BWINDI ORPHANS, která pomáhá sirotkům a
chudým dětem ve dvou ugandských vesnicích
18,00- Petr Horký,Miroslav Náplava : „ALBÁNIE –kráska se špatnou pověstí „
Víte vůbec, kde leží stát fantastických horských scenerií a divokého mořského pobřeží!?
Evropská země, a přesto jako by byla z jiného kontinentu. I dnes zde stále existuje
krevní msta a mafie není pojmem z dobrodružných románů.
Film a beseda s nerozlučnou dvojicí mediálně známých cestovatelů a filmařů
19,30- vyhlášení výsledků fotosoutěže TCK „ O pohár starosty města Volyně 2012“
20,00- Miroslav Šebela, Antonín Prouza:“RIO CONONACO“–premiéra nového
filmu o Amazonii z „poslední“ výzkumné expedice do ecuadorského primárního
pralesa,který potěší nejen extrémní dobrodruhy,rybáře a přírodovědce. Na závěr
beseda.
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