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Jarní výstava – „Ještě ještěři a ještěrky aneb ještěři 5 kontinentů“
Praha 8. dubna – v týdnu od 13. do 19. dubna proběhne na Stanici přírodovědců DDM hl.
m. Prahy v Drtinově ulici 1a na Smíchově výstava ještěrů a ještěrek, která bude otevřena
denně od 9 – 18 hodin.
Na výstavě se návštěvníci seznámí s životem této zajímavé skupiny plazů. Budou zde
prezentovány běžně chované i vzácnější druhy exotických ještěrů z celého světa.
Zvířata budou vystavena v biotopových nádržích s popisem daného druhu a místa výskytu.
Součástí vystavované kolekce bude mimo jiné i vzácný korovec jedovatý, který je jedním ze tří
jedovatých ještěrů. Uvidíte také pagekona řasnatého z Nové Kaledonie, který má přísavky
kromě prstů i na ocásku. Můžete se těšit i na bičochvosta smaragdového, který má
několikanásobně delší ocas než tělo a současně je to extrémně krátkověký druh – dožívá se
pouze 1,5 roku. K vidění bude scink šalamounský, největší stromový scink, jenž je na Stanici
přírodovědců chován od roku 1995 a od roku 2005 se u nás pravidelně rozmnožuje, což je
v zajetí vzácné – samice rodí živá mláďata. (Další odchovy se podařily v ZOO Jihlava.) Scinkové
jsou za běžného provozu schovaní v našem zázemí a mají k nim přístup pouze děti
navštěvující kroužky.
Výstava bude doplněna poradenskou službou a prodejem exotických plazů a rostlin.
Pro školy a školní družiny pořádáme k výstavě komentované prohlídky.
Vstupné:
Dospělí: 60 Kč; děti, studenti, senioři: 40 Kč, děti do 1m - vstup zdarma
výukový program (1 h) - 50 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 žáků – vstup zdarma (MŠ 2
pedagogové)
Vstupenka zahrnuje také návštěvu stálé expozice skleníku a tropického terária.
Rezervace pro školní skupiny: doktorova@ddmpraha.cz

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největším volnočasovým střediskem v Praze, jehož
zřizovatelem je hlavní město Praha. V rámci Domu dětí a mládeže pracuje přes 500
zájmových kroužků a 6 otevřených klubů pro mládež. Další jeho činností je pořádání letních,
zimních a příměstských táborů, akcí pro širokou veřejnost, soutěží, mezinárodních a
vzdělávacích aktivit.

