Dan Bárta, zpěvák 25tiletí, chodí opět do školy. Jde mu to chvalitebně
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Kdo by to do něj řekl! Z Dana Bárty, zpěváka 25tiletí, se na stará kolena stal vzorný student!
Svoji zálibu ve vážkách dotáhl až k tomu, že začal na Ostravské univerzitě studovat
aplikovanou ekologii.
Kdo by to do něj řekl! Z Dana Bárty (46), zpěváka 25letí, se na stará kolena stal vzorný student!
Svoji zálibu ve vážkách dotáhl až k tomu, že začal na ostravské univerzitě studovat aplikovanou
ekologii.
"Co se zkoušek týče, tak tam mám relativně dobrý průměr, asi za dvě. Co se týče kreditů, tam
mám trošku náskok a co se týče absolvování povinných předmětů, tam mám trošku deficit.
Takže tak nějak standardně," popsal, jak si vede coby student.
Bárta však patří k pokročilejším žákům nejen věkem ale i tím, co už má za sebou. Nedávno se
dostal na trh nový atlas vážek Vážky České republiky, v němž jsou vyobrazeny všechny druhy
v České republice žijící, a to obou pohlaví a Bárta je spoluautorem jeho obrazové části. Je
v něm vyobrazeno 75 druhů a až na jeden či dva zpěvák už všechny v přírodě zahlédnul.
"Nejraději bych je vyobrazil všechny na světě, ale spočítal jsem, že bez toho, že bych je měl
lovit, bych jenom ty obrázky dělal, při tom času, který na to mám, asi 81 let."
A proč Bártu uchvátily právě vážky? "Já s oblibou říkám, že je vidím větší, než většina lidí, ale
ve skutečnosti nevím. Prostě se to nějak stalo. Zaplaťpánbůh za to. Kdysi jsem se potácel někde
v bažinách, a když jsem se dopotácel, tak jsem zjistil, že mám na filmech jenom vážky. Zjistil
jsem, co jsou to za druhy a pak se to rozjelo, že jsem se v rámci entomologie specializoval."
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