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PODĚKOVÁNÍ

O NÁS
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České
republice, sdružující zájemce o ochranu přírody, krajiny a o zachování čistého životního
prostředí. Zaměřuje se především na dobrovolnou práci pro přírodu. V jeho řadách lze
nalézt vynikající odborníky, vědce, profesionální i amatérské ochránce přírody, ale
především lidi, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí, a kteří jsou odhodláni pro
jeho zlepšení přiložit ruku k dílu.

NAŠE ORGANIZACE

22/07 základní organizace Českého svazu ochránců přírody vznikla v roce 1984.
Věnovala se především práci s mládeží a pořádání dětských táborů. Od konce
osmdesátých do konce devadesátých let přibyla ještě péče o poraněné volně žijící
živočichy, zejména dravce a sovy.
Od roku 1998 se naše základní organizace zabývá především údržbou maloplošných
chráněných území i ekologicky významných nechráněných území, ochranou obojživelníků,
dravců a sov, problematikou zemědělství, pořádáním přednášek a besed pro školy,
zájmové oddíly i veřejnost. V roce 2005 začal při naší organizaci fungovat kroužek MOP,
za finanční podpory Plzeňského kraje jsme založili Ekocentrum Taurus a rozšířili tak naši
činnost o ekologickou výchovu.

ČLENOVÉ V ROCE 2005

Na začátku roku měla naše organizace 41 členů: Jiřího Bohmanna, Miloše Černého,
Mgr. Gabrielu Doležalovou, Františka Groessla, Kateřinu Groesslovou, Mgr. Helenu
Gruberovou, Věru Kadlecovou, Bc. Hanu Krumlovou, Marii Krumlovou, Ing. Jiřího Lahodu,
Mgr. Jakuba Neumanna, MVDr. Martina Přibka, Mgr. Pavlínu Siranovou, Bc. Lucii Sovovou,
Mgr. Lucii Šámalovou, Kateřinu Triščovou, Martu Vojtíkovou a 24 dětí v kroužku Mladých
ochránců přírody Kdovíci.
Ke konci roku 2005 jsme přivítali nového člena Romana Steidla.
Složení výboru:
Předseda: František Groessl
Hospodář: Mgr. Helena Gruberová
Revizor: Jiří Bohmann
Vedoucí ekocentra: Bc. Hana Krumlová
Kromě registrovaných členů se našich akcí účastní a naši činnost podporuje
spousta nadšených lidiček, většinou dobrovolníků z různých koutů republiky a občas i
z různých koutů světa. Kromě jednotlivců, kteří se účastnili povětšinou pasení, k nám
jezdí skupiny kamarádů na tzv. víkendovky. Pomáhají nám se stavbou ohrady,
prořezáváním průseku, kosením podmáčené louky, zkrátka pomalu začínáme být na nich,
jejich nadšení a svalech závislí.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2005
Rozvaha (v celých Kč)
Aktiva
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
Oprávky k ddhm
Zboží na skladě a v prodejnách
Pokladna

Pasiva
168.784
-168.784
60.543
6.315

Účty v bankách
Poskytnuté provozní zálohy

79.678

20.105

Jiné závazky

30.000

Dohadné účty pasivní

600

Hospodářský výsledek
ve schvalovacím řízení

67.600

Nerozdělený zisk

32.402

Pasiva celkem

150.707

3.755

Náklady příštích období

Aktiva celkem

Dodavatelé

416

150.707

Výkaz zisků a ztrát (v celých Kč)
Náklady – účtová třída 5
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování

Výnosy – účtová třída 6
154.875
600
59.762
180

Tržby z prodeje služeb

79.769

Tržby z prodeje zboží

73.982

Úroky

114

Přijaté příspěvky

4.337

Cestovné

15.794

Přijaté členské příspěvky

30.960

Ostatní služby

56.948

Provozní dotace

181.474

Ostatní daně a poplatky

3.000

Dary

4.337

Manka a škody

2.000

Příspěvky mezi organizačními
složkami

5.340

Poskytnuté členské příspěvky

200

Náklady celkem

303.036

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

370.636

67.600 Kč

OCHRANA PŘÍRODY
VKP ŠTÍTARSKÝ KOPEC
Již šestým rokem se staráme o jižní část Významného krajinného prvku a
regionálního biocentra Štítarský kopec, kde se zachovaly xerotermní trávníky,
označované též jako suché stepi. V minulých letech jsme zde prováděli rozsáhlé likvidace
náletů a od roku 2003 na vyřezaných plochách paseme smíšené stádečko koz a ovcí.
Poprvé v roce 2005 jsme se na Štítarském kopci sešli v sobotu 26.2., abychom
vytvořili průsek neprostupnými trnkami na hraně prvního valu, kudy měl vést ohradník.
Vykácené křoviny jsme pálili. Průsek se podařilo vyčistit v rekordním čase díky vydatné
pomoci kamarádů Brontosaurů. Akce se zúčastnilo šest členů a devět Brontosaurů.

Další velká brigáda se zde konala 27.3., kdy jsme posíleni zkušenými dřevorubci kamarády z ČSOP Trója vykáceli akáty na prudkém srázu nad Starým mlýnem. Větve se
pálily na bývalé cestě na úpatí svahu, dřevo využije pan Horal v zimě na topení. Vyřezali
jsme také všechny nespasené trnky na pastvině na jižním svahu. Jediným mráčkem
úspěšné brigády byl Matyldin úraz – dostala pořádnou ránu polenem do kolene. Příhoda
naštěstí skončila jen modřinou a několikadenním kulháním. Na závěr jsme posvačili
opečené buřty a vydali se na malou exkurzi po Štítarském kopci. Prohlédli jsme si
bývalé kulometné hnízdo, památník padlých, kostel, starý hřbitov, meandry řeky Radbuzy
a jeskyni. Akce se zúčastnilo 13 Trojanů, 6 členů, 2 nečleni a malý pomocník.

Doklizení zbytků větví a trnek zvládli čtyři členové první dubnový víkend.
Začátek pastevní sezóny odstartovala 14. května velká brigáda na Štítarském kopci. Na
pomoc nám přijeli členové a příznivci Hnutí Brontosaurus. Ráno před začátkem brigády
jsme na lokalitu přivezli zvířata, zatím 25 ks koz a ovcí. Pastevci Ivča Tomšíková a Jirka
Procházka stádečko hlídali na volno, dokud jsme kolem nich nepostavili ohradu. Nejvíc
jsme se zapotili při vynášení materiálu nahoru na kopec (stovka dřevěných kůlů se
pronese). Na hranici pastviny, kde nebyl podklad moc skalnatý, jsme zatloukli dřevěné
kůly, na zbývající část železné sloupky, na několika místech jsme si vypomohli trojnožkou
ze železných sloupků. Po připevnění izolátorů jsme natáhli 2,2 km ohradníkového lanka.
Postavili jsme noční ohradu i nové týpí pro pastevce. Po pozdním obědě se vydali
Brontosauři hledat poklad a prohlédnout si kostel. Akce se zúčastnilo 8 členů, 2 nečleni,
13 Brontosaurů a dva pastevci.

Pasení na Štítarském kopci si letos vyzkoušelo 17 dobrovolníků a několik členů,
kromě již zmíněné Ivči a Jirky bychom rádi poděkovali Danielu Zmátlovi, Martině
Fulínové, Katce Jiřičkové, Evě a Čendovi Přenosilovým, Michalu Skříšovskému, Martině
Hanzlíkové, Míše Pešoutové, Marii Levové, Ivě Merhautové, Jakubovi Havránkovi, Jitce
Čermákové, Kájovi Neudertovi, Markétě Krautové a Magdě Stolařové. Všichni své
pastevecké povinnosti zvládali na jedničku, někteří až příliš svědomitě. Například Dan
bral dozor nad stádem natolik vážně, že se celé dny nehnul od zvířat ani na krok ze
strachu, aby mu nějaká ovečka nechyběla.
Martině s Katkou zase připravily perné chvilky valašky, které jednoho horkého
odpoledne zalezly do hustých trnek a až do soumraku nevystrčily nos. Vyděšená děvčata
mezitím oběhla celý kopec při hledání domnělých uprchlíků.

Jakub Havránek si coby zkušený pastevec užíval první dva dny mléčné hody, potom
dojná koza usoudila, že dosti bylo dojení, a vyhýbala se mu velkým obloukem. Kliďas
Jakub se po třech dnech neúspěšných lovů na kozu dožadoval kulovnice.
Kozy a ovce si rychle zvykly na svobodu na Štítarském kopci a velmi profesionálně
se schovávaly udýchaným pastevcům, kteří se je snažili sehnat do noční ohrady. Kůzlata
měla velkou radost, když se jim podařilo zahánění překazit útěkem po kolmé skalní stěně
vzhůru na kopec. Nakonec se od zahánění na noc úplně upustilo a zvířata nocovala na
pastvině. Když pak došlo na stěhování pastvy na další lokalitu, museli nastoupit zkušení
členové, rozdováděné stádo přelstít a zavřít do noční ohrady.
Ve spolupráci s DAPHNE ČR plánujeme na další sezónu zahájení monitoringu
pasené plochy a podrobné sledování vlivu pastvy na rostlinná společenstva. K naší velké
radosti se Martina Fulínová rozhodla na toto téma zpracovat svou diplomovou práci. Na
jaře 2006 nás také čeká další kácení akátů.
Údržba byla částečně financována z Programu péče o krajinu MŽP ČR.

VKP PAŘEZOVSKÝ KOPEC
Jedná se o na Domažlicku ojedinělé ladní společenstvo s výskytem vzácných a
chráněných druhů rostlin a hmyzu. Na konci roku 2003 a na začátku roku 2004 jsme zde
likvidovali náletové dřeviny a v létě 2004 zahájili extenzivní pastvu koz a ovcí.
Začátkem roku 2005 jsme s pomocí dvou dobrovolníků vyřezali a spálili nespasené osiky a
zbytky trnek.

Pastvu jsme tuto sezónu zahájili koncem června, kdy jsme přestěhovali stádo ze
Štítarského kopce. Příprava ohrady a transport zvířat a všech věcí zabraly celý den.
Kamenem úrazu se stala stavba týpí. Ačkoliv týpí stavíme poměrně často a stavba nám
trvá většinou 20 minut, tentokrát se nedařilo. Chvíli to vypadalo, že pastevci budou
nocovat pod širákem, ale nakonec týpí stálo a Záboj Hrázský s rodinou se mohli
nastěhovat. Klobouk dolů – i se dvěma malými špunty zvládali Jana se Zábojem stádo jako
zkušení pastevci, poradili si s kozou i s dojením. Záboj při tom stihnul i pilotní monitoring
pasených ploch, také nám předal řadu cenných rad ohledně pastvy v botanicky cenných
územích.
Hrázským patří náš dík stejně jako ostatním pastevcům z Pařezovského kopce –
Adéle Jeriové, Jakubovi Jeriemu, Veronice Bednářové, Mirce Šnajdrové a její
kamarádce Lucce, Martině Němcové, Lucce Kučerové, Šárce Vítkové, Pavlu Kůsovi, Kláře
Neumannové a Mamutům, Marii Levové, Katce Holáskové a Tomášovi, Jelenovi a Žábě
s její border kolií Májou.

Největší obavy, jestli si se zvířaty poradí, měli Adéla s bráchou Jakubem a
kamarádkou Veronikou. Ukázalo se však, že jsou rození pastevci, s úsměvem dojili i pásli a
po celou dobu pobytu vypadali jako ze škatulky. Na náš údiv, jak to dokáží, reagoval
Jakub vesele –„ se nedivte, když mají jedno tričko na dopoledne, jedno na odpoledne a
jedno na diskotéku do Domažlic“.
Šárka s Pavlem měli s sebou labradora Montyho – nezničitelného hafana. Po dvou
dnech byl Monty tak utahaný, že odmítal opustit týpí. Vypadalo to, že s ním celý rok
nebudou muset na procházku.
Poněkud adrenalinový zážitek nám připravila Mirka Šnajdrová s kamarádkou
Luckou. Hned první den se snažily v začínající bouřce zahnat zvířata do noční ohrady.
Stádo se jim však rozdělilo a Lucka úspěšně zahnala všechny kozy a marně v týpí čekala
na Mirku a ovce. Nakonec celá vyděšená volala, že se kamarádka ztratila. Skočili jsme do
auta a uháněli na Pařezov. Na ztracenou Mirku jsme narazili dřív, než jsme čekali. I se
stádem stála bezradně na okraji Pařezova a vůbec netušila, kde je. Ovečky se jí prý na
kopci rozutekly a než je sehnala dohromady, nevěděla, kterým směrem je má hnát do
noční ohrady. Tak to nechala na nich…
Co se týče spásání, dá se říct, že stádečko neselektivně vypáslo všechny plochy
kromě nejvýše položené, kde roste zejména válečka prapořitá. Tento druh trávy kozy a
ovce konzumují velmi nerady, v pozdějším období vůbec. Proto by zde bylo vhodné tuto
část přepásat uherkami a jaky, kteří válečku bez potíží spásají. Místo železných sloupků
jsme letos na stavbu ohrady používali dřevěné kůly vlastní výroby. Počítali jsme s tím, že
při stěhování pastvy jen smotáme ohradníkové lanko a kůly necháme na místě. Při další
obnově ohrady tak ušetříme mnoho času. Bohužel se tento úsporný způsob nepozdával

nějakému podnikavci, který byl tak „laskav“, a většiny zatlučených kůlů nás k našemu
nemilému překvapení zbavil.
Pasení na Pařezovském kopci je pro pastevce dobrodružnější než ve zbývajících
lokalitách. A to z několika důvodů: šťavnaté louky kolem pasených ploch a možnost
vyžebrání pamlsků od kolemjdoucích jsou pro kozy a ovce velkým lákadlem, pastevci
proto musí být stále ve střehu. Na lokalitě není žádná voda, každá kapka se musí dovážet
na kárce ze vsi, což je při vysoké spotřebě vody v horkých letních dnech docela
nepříjemné. Zvířatům skýtá stín několik keřů ponechaných na pastvině, pastevci se
většinu dne marně schovávají před slunečními paprsky. A největším problémem jsou
bouřky, které jsou v těchto končinách častým hostem. Tábořiště je umístěno v nejníže
položeném bodě Pařezovského kopce a pastevci jsou poučeni o základních
bezpečnostních pravidlech při bouřce. Pro zvýšení bezpečnosti uvažujeme o pořízení
malé maringotky. Pastva byla částečně financována z Programu péče o krajinu MŽP ČR.

MĚLNICKÉ TVRZIŠTĚ

Třetím rokem se snažíme o oživení Mělnického tvrziště, biologicky i historicky
cenné lokality, která po skončení dřívější pastvy ovcí z větší části zarostla náletovými
dřevinami a mezi valy bývalého tvrziště vznikla černá skládka…
Na jaře 2005 jsme dokončili úklid Mělnického tvrziště, vyřezali zbývající nálety zejména trnky, šípky a janovec. Pořezané křoviny se pálily. Akce se zúčastnili 4 členové,
7 kamarádů z ČSOP Trója a 2 koníci tahouni.

Letos jsme začali pást na Mělnickém tvrzišti už v červnu. V tropickém vedru
postavili dva členové ohradu (zatloukat do kamenité půdy dřevěné kůly je vskutku
zkouška odolnosti a silných nervů).
První pastevci – Vojta Pelikán s kamarádkou
Gábinou – dorazili z Brna. Díky jejich
laskavé pomoci se podařilo rychle
postavit týpí a odvést na místo uherky a
jačice, později i černou kozu s kůzlaty a
kozla Čerta. Po dvou dnech vystřídal
Gábinu Wil. Spolu s Vojtou mysleli na
blaho všech budoucích pastevců a
postavili pětihvězdičkový záchod, který
opravdu razantně zvýšil komfort bydlení
na tvrzišti. Boj s černou kozou o to,
jestli jí mléko zůstane ve vemeni nebo
skončí ve Vojtově žaludku, vyhrávala až
příliš často výše jmenovaná koza.
Vojtovu starostlivou péči nedokázala
ocenit a při dojení si lehala, kousala,
hrabala atd. Po týdnu vystřídala Vojtu
botanička Martina Filipová z DAPHNE
ČR. Pasení zvládla bez problémů, jen s
menší uherkou "Jitkou" měla drobné

neshody, ale nakonec se domluvily. Martina provedla na tvrzišti důkladný botanický
průzkum a povedlo se jí rozšířit naše botanické obzory. Další týden dorazil z Kaplic
Roman Čábela se svými pejsky. Obě fenky přitahovaly pozornost uherek, které je
považovaly za lákavou kořist. Obě psice nakonec moudře čekaly na svého pána v týpí a
všem konfrontacím se vyhnuly. V polovině července jsme zvířata odvedli zpět na statek.

O měsíc později se jačice a uherky vrátily na Mělnické tvrziště pod dohledem
zkušeného pastevce Ládína. Při převádění zvířat bylo dusno a všude kolem plno ovádů a
jiného hmyzu. Malá jačice se jejich nevítané přítomnosti zbavovala netradičním
způsobem. Poskakovala a zarývala rohy do cesty ve snaze dotěry setřást, což se
nesetkalo s pochopením její vodičky Ivy, která její počínání považovala za útok na svoji
osobu. Nakonec ale celé stádečko zdárně dorazilo na místo a Ládín se mohl oddávat
čtrnáctidennímu odpočinku a četbě.
Naposledy se na tvrzišti páslo čtvrtý zářijový týden. Törsten Török s celou
rodinou hlídal stádečko dojných koz a berana s ovečkou. Kvůli sychravému počasí každý
večer zaháněli stádo na statek a ráno zase zpět na tvrziště. Kozy brzy poznaly, že
Törökovi jsou moc hodní lidé, a testovaly svoje možnosti. Dvakrát se vrátily samy domů,
protože se jim podařilo nepozorovaně přeskočil ohradník. Törökovi poté zostřili dozor a
zbytek pasení si navzdory mizernému počasí užili.
Protože na Mělnickém tvrzišti není voda a ve vsi jsou v létě obvykle potíže
s vysycháním studní, veškerou vodu dovážíme z Libosvár v plastových padesátilitrových
sudech. V horkých dnech je denní spotřeba vody pro zvířata i pastevce cca 200 litrů.
Pastva byla částečně financována z Programu péče o krajinu MŽP ČR.
V dalším roce zde chceme pokračovat v pastvě, vyrobit a instalovat informační
desku a lavičky pro turisty.

KOSENÍ V PP „LOUKA U ŠNAJBERSKÉHO RYBNÍKA“

Desátým rokem jsme kosili část PP Louka u Šnajberského rybníka, kde rostou
např. prstatec májový, kosatec sibiřský, zábělník bahenní... Travní hmotu jsme uložili na
kompost mimo přírodní památku. Počasí nám přálo, křovinořezy nestávkovaly, zkrátka
příjemná brigáda, které se zúčastnilo šest členů.
Louku jsme uklízeli na objednávku Krajského úřadu Plzeňského kraje.

KOSENÍ V PP „LOUKA U STARÉ HUTI“

Počtvrté jsme kosili dvouhektarovou louku na Staré Huti. Každoroční kosení má
zabránit zarůstání botanicky cenné lokality náletovými dřevinami a přispět k přežití
mizejících druhů rostlin - např. vemeníku dvoulistého, prstnatce májového, hadího mordu
nízkého, starčku vodního, suchopýru úzkolistého. Louku jsme uklízeli na objednávku
Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Poprvé jsme se rozhodli zariskovat, zorganizovat velkou akci a doufat, že
domluvený víkend se povede počasí. Na brigádu mělo přijet asi dvanáct dobrovolníků,
proto jsme už předem chtěli mít trochu náskok a část louky jsme pokosili o pár dní dřív.
V pátek 15.7. dorazila do Klenčí pod Čerchovem skupinka osmi Brontosaurů v čele s Ivčou
Tomšíkovou, která kamarády nalákala na vidinu příjemně stráveného víkendu, z části
prací, z části toulkami po kraji. Pěšky se vydali na Starou Huť, kam jsme jim dopravili
batohy. Než Brontosauři - Eva, Ivča, Bára, Monika, Medvěd, oba Davidové a Filip - došli,
pokračovali jsme v sekání. Chvíli před setměním přijeli další brigádníci, manželé
Přenosilovi. Eva a Čenda v červnu pásli kozy a ovce na Štítarském kopci a chtěli se
zapotit i při kosení. Krátce po nich se konečně objevili zabloudivší Brontosauři. Po troše
organizačních záležitostí se brigádníci pustili do stavby stanů.
Ráno jsme dorazili kupodivu s předstihem a skupinku táborníků jsme zastihli u
snídaně. Začali jsme hned sekat a postupně se připojovali nasycení brigádníci. V průběhu
dopoledne přijeli i někteří další členové, takže nakonec nás bylo na louce jako mravenců.
Protože všichni pracovali, co jim síly stačily, zvládli jsme do oběda uklidit pořádný kus.

Oběd byl příjemným překvapením pro všechny zúčastněné. Paní Němečková z
Černé řeky nám připravila gulášovou polévku, brambory a domácí sekanou. Zlatým hřebem
bylo samozřejmě devadesát plněných buchet - makových, tvarohových a povidlových.
Těžko jsme se s plnými žaludky zvedali k další práci. Přes den dorazil „Pavel z lesa“,
nadšenec, který šel pěšky ze Železné Rudy, aby nám pomohl. V podvečer jsme to

"zapíchli" a Brontosauři vyrazili na procházku.
V neděli ráno bylo poznat, že jsme se včera všichni snažili. Elánu poněkud ubylo, ale
jelo se dál. S úderem poledne jsme uklidili poslední část na valník. Zbývalo jen postavit
sušáky. Hovězí polévku a buchty Brontosauři předchozí den zamítli, prý by se jim pak
nechtělo na výlet. Takže k obědu na nás čekal pouze guláš s knedlíkem. Jen se po něm
zaprášilo. Po jídle Brontosauři sbalili stany, naložili batohy do káry a vyrazili - část na

Čerchov, zbytek na Skalky na Sádku. My jsme zůstali spolu s nezdolnými Přenosilovými a
podařilo se nám navěsit všechnu zbývající oschlou trávu na sušáky. V půl páté jsme
ujížděli do Klenčí odvézt batohy. S úderem páté jsme se s Brontosaury sešli v Klenčí u
pana Kuneše. Celé akce se zúčastnilo 8 členů, 3 nečleni a 8 Brontosaurů. Děkujeme také
paní Holubové za zapůjčení valníku, traktoristovi panu Buršíkovi za spolupráci a
samozřejmě paní Němečkové za výtečnou baštu.

ZNAČENÍ HRANIC PP „VESKÝ MLÝN“

Přírodní památka Veský mlýn se rozkládá hned vedle státní hranice na území
bývalé osady Veselý mlýn. Jedná se o dvaatřicet hektarů přechodových rašelinišť,
podmáčených lesních porostů a krátkostébelných luk. Část této PP jsme několik let kosili,
poté odborníci kosení pozastavili a nyní se jedná o jeho obnovení či pastvě.
Na objednávku Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme měli označit hranice PP
Veský mlýn pruhovým značením, na místech, kde nerostou žádné stromy, instalovat
železné sloupky, přemístit a zabetonovat jednu ze značek Přírodní památka. Třetího

července jsme proto dorazili na místo a napřed jsme se rozhodli celou plochu obejít a
ujasnit si, kam bude třeba instalovat sloupky. Cestou jsme se střídavě kochali opuštěnou
romantickou krajinou, spoustou motýlů, rozkvetlých květin a střídavě lamentovali, když
jsme zapadali do bahna a marně hledali pevnější podklad. V jednom takovém silně
podmáčeném koutě jsme narazili na koberec rosnatek.

Bohužel i tentokrát se potvrdila stará pravda, totiž - co ochranář, to alergik.
Luční porosty byly zrovna v plném květu, tudíž se z obchůzky podél hranic PP vracela
kýchající, otékající, uslzená skupinka povzbuzovaná dvěma šťastnějšími kamarády.
Všichni se ale nakonec vzmužili a pustili se do práce. Zabetonování cedule a instalace
železných sloupků netrvalo dlouho, samotné pruhové značení zabralo pět hodin. Akce se
zúčastnili 4 členové, 1 nečlen a 2 malí pomocníci.

VÝROBA A INSTALACE STOJANŮ V PŘÍRODNÍCH PARCÍCH

Na objednávku Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme v září vyráběli a instalovali
šestnáct stojanů pro označení hranic přírodních parků Zelenov a Sedmihoří. Akce se
zúčastnilo 8 členů, 1 nečlen a dva malí pomocníci.
Úsměvné setkání jsme
zažili při betonování stojanu
mezi Darmyšlí a Racovem. Jeden
místní
obyvatel,
dlouholetý
myslivec, si povšimnul podivné
skupinky, která něco kutí u
silnice pod lesem. Neváhal, skočil
do škodovky a chystal se nám od
plic vynadat. Myslel si totiž, že
do lesa vyvážíme odpadky. Když
ale zjistil, odkud vítr fouká, dal
se s námi do řeči a slíbil, že
dohlídne na to, aby nám „ty
pěkný cedule“ někdo nezničil.
Instalaci
stojanů
na
Zelenově nám zpestřila jedna
místní podnikatelka, která byla
zřejmě přesvědčena o tom, že
se jedná o reklamní plochy
k volnému použití, a natloukla na
stojany plakáty s pozvánkou na
jakousi akci. Přitom se jí povedlo
poškodit
čerstvý
beton
a
pocvičit naši trpělivost, když
jsme kvalitně přibité plakáty
sundavali.

KUŇKA ANIČKA

Od roku 2000 se zabýváme mapováním a popularizací obojživelníků na okrese
Domažlice. Po velké akci Kuňka Anička 2003 jsme se věnovali obojživelníkům jen
okrajově, rozsáhlejší mapování plánujeme opět v roce 2006, aby bylo možné s odstupem

několika let porovnat stav populací.
I nadále spolupracujeme s Romanem Rozínkem a v roce 2005 jsme pomáhali při
odchytu skokanů ve Ždánovském lomu. Zaplavený lom byl mnoho let útočištěm desítek
skokanů a ropuch. Protože se rozhodlo o obnovení těžby živce, začalo odčerpávání vody,
během něhož jsme sledovali početnost obojživelníků v lomu. Roman Rozínek z lokality
část populace skokanů skřehotavých a třináct litrů jejich snůšek odvezl do Otovského
lomu. Poprosil nás o pomoc při odchytu zbývajících jedinců. Odchyt se uskutečnil v noci
z 2. na 3.7. a mimo dvou členů se zúčastnil pastevec Záboj Hrázský, který statečně
pochodoval blátem ve starých kanadách. K velkému pobavení hlídačů jsme se s baterkami
a kbelíky brodili několik hodin bahnem a prohledávali vodní hladinu nevyčerpaných kaluží.
Podle počtu odvezených snůšek se odhadovalo, že v lomu bude ještě cca 50 skokanů.
Podařilo se nám objevit deset jedinců, z toho devět jsme úspěšně odchytili. Protože
v noci čerpadla stála, vody v lomu pomalu přibývalo. Kolem třetí hodiny ranní jsme to
vzdali, protože jsme další skokany nenašli. Odchycení obojživelníci byli vypuštěni v
Otovském lomu. Do Ždánovského lomu jsme se vrátili ještě několikrát, ale žádné další
skokany jsme neobjevili ani my, ani ochotní hlídači.

EXPERIMENT MÍNOTAUROS
Při údržbě chráněných území je velkým problémem pokosená travní hmota, jenž
většinou končí na kompostu, četná území jsou běžnými postupy z důvodu „divokého“
terénu neudržovatelná. Pastva je přirozeným řešením na mnohých lokalitách jednoduše
proto, že díky ní vznikly a přežily do současnosti. Ovšem moderní plemena hospodářských
zvířat, kterých je celkově omezený počet, nejsou schopna bez problémů drsné podmínky
snášet, či mají velké nároky na zimní krmení a ustájení. Těch několik málo odolných
plemen (skotský náhorní skot aj.) jsou mimo finanční možnosti neziskové organizace – té
naší zcela určitě.
Před několika
lety
nás napadlo vyzkoušet
staletími
prověřená
plemena, jimiž sice
moderní zemědělství
opovrhuje
(málo
produkují), ale jinak
jsou
neuvěřitelně
vitální a odolná - tak
vznikl
Experiment
Mínotauros. Mimoto
stará
plemena
přežívají
až
na
výjimky jen v zoo.
Přitom se neuvěřitelně
subvencované
zemědělství
potýká

s nadprodukcí a je závislé na několika málo plemenech či odrůdách. Podle našich
dosavadních zkušeností se v primitivních plemenech a odrůdách skrývají netušené
možnosti. Od snižování energetické náročnosti zemědělství (podle britských studií
dvakrát více energie spotřebovává než produkuje) po rozmanité formy venkovské
turistiky.
Zatím zkoušíme valašské ovce (10 ks), jaky domácí (4 ks) a uherský stepní skot (3
ks). Vzhledem k tomu, že většinu sena na zimu sušíme za pomoci koní a vlastních svalů a
jen část dokupujeme, máme pouze omezený počet zvířat. Na plochy námi udržovaných
území je jich akorát (v rezervacích paseme i zvířata zapůjčená od našich členů –
romanovské ovce a kozy – odolná libosvárská směska – celkem mezi 30-40 ks).
Zvířata se stala maskotem naší organizace, přivádí k nám množství dobrovolníků,
bez jejichž pomoci bychom nemohli vyvíjet tak rozsáhlou činnost.
Několik organizací a jednotlivců (mezi nimi i Reinhold Messner), zabývajících se
údržbou chráněných území, projevilo zájem o naše zkušenosti.

Valašky

Vzhledem k velmi malému počtu přežívajících jedinců tohoto prastarého plemene
ovcí z Moravy se nám před dvěma lety nepodařilo sehnat stádečko jehniček.
Od ekofarmy Marwin jsme v roce 2004 koupili 10 jehniček zušlechtěné valašky, která
byla z té původní vyšlechtěna. Předpokládali jsme, že je budeme připouštět beranem
valašské ovce. Z Toulcova dvora jsme koupili 2.8.2005 nádherného plemenného berana
Mojmíra – původní valašku. Z pastvin jsme mu přivezli naši nejstarší ovci (romanovská
ovce) – Amálu, aby mu nebylo smutno. Chodili na pastvu spolu s kozlem a kozami na dojení,
které jsou přes sezónu na statku.

Bohužel na podzim měl vážné zdravotní komplikace po úrazu a museli jsme ho
utratit. Zbytek roku jsme trávili mailováním a telefonováním a sháněli za Mojmíra
náhradu. Nakonec díky pomoci mnoha nadšenců z Klubu chovatelů valašských ovcí se na
nás usmálo štěstí. Brzy na jaře snad rozšíříme naše stádo nejen o Mojmírova nástupce,
ale také o několik oveček původní valašky.

Ovce se pasou zejména ráno a časně dopoledne, přes poledne odpočívají nejraději
v hustém porostu křovin, na odpolední pastvu vyrážejí cca kolem čtvrté a pasou se až do
soumraku. Na Pařezovském kopci denně urazí na pastviny asi 6km a při spásání jsou stále
v pohybu (denně tak urazí asi 15 km). Pohybují se venku za jakéhokoli počasí. Ve stádě
máme ještě romanovské ovce, které ale ani zdaleka nejsou tak odolné a vytrvalé jako
valašky.
U třech zušl. valašek se při přesunu z pastvy na kopcích do údolí řeky Radbuzy
objevil slabý průjem.
Ovce stříháme na jaře a na podzim. Dříve jsme stříhali ručně (nejlepším střihačům
trvala jedna ovce 30 min.), bylo to však časově i fyzicky značně namáhavé. Ovcím také
nebylo moc příjemné dlouhé ležení na zemi. Na podzim je ostříhal profesionální střihač –
za dvě hodiny měl všechny hotové a ještě jsme se stihli dozvědět, jak ovce chovají a
stříhají jinde ve světě. Ručně nám to trvalo dva tři dny a neměli jsme čas toho moc
napovídat.

Jaci domácí a uherský stepní skot

Tury chováme celoročně venku, bez přístřešku (ten nevyužívali k úkrytu před
nepohodou, ale k drbání a zkouškám své síly, čemuž dřevěné stavby neodolaly). Přes
sezónu jsou jalovice v „terénu“, býk a volek na pastvinách na statku v Libosvárech.
V zimě všichni odpočívali na slámě, krmeni senem od konce listopadu do konce
března. Od poloviny března seno nechávali bez povšimnutí a raději se pásli na rašící
trávě. Celoročně mají k dispozici sůl, bez přídavku jadrných krmiv, o předkládané větve
listnatých ani jehličnatých stromů nejeví zájem. Na dostatečném prostoru vzrostlé
stromy neničí, na zimovišti s omezeným počtem stromů (vrby, švestka) rohy poškozují
kůru. Při sněhové pokrývce se od místa odpočinku a krmení vzdalují maximálně 100 m.
Krmili jsme dvakrát denně na různých místech zimoviště, vždy tolik, kolik dokázali
za půldne zkonzumovat, abychom předešli ztrátám zašlapáním. K dispozici měli
neomezené množství slámy. Chtěli jsme vyzkoušet zimní pastvu, ale nepodařilo se nám
včas zasít křibici (lesní žito - stará bujně rostoucí odrůda žita).

Naše počáteční obavy o jaky v letních vedrech se ukázaly jako liché – zvířata
odpočívala na otevřených plochách a spokojeně přežvykovala. Podobné zkušenosti mají i
chovatelé jaků ve Švýcarsku. Jaci se tak údajně vyhýbají velkému množství bodavého
hmyzu.
Jaci potřebují více pohybu kvůli přerůstání paznehtů. Od přírody jsou to pěkní
lenoši.
Na rozdíl od běžného skotu a ovcí stařinu nesešlapou, ale spasou - důležitý
poznatek pro použití při údržbě CHÚ. Na Mělnickém tvrzišti spásli veškerý porost
válečky prapořité, který ovce i kozy nechávají téměř bez povšimnutí.
Pokud by šlo o klasický chov na pastvinách s přeháněním do jednotlivých oplůtků
(tzn. bez vodění na ohlávkách), jsou naše zvířata – včetně býka jaka, který k nám přišel
jako dospělý – velmi
lehce ovladatelná, bez
agresivity.
Největším problémem
bylo „lapit“ uherky
před přesunem. Většinou jsme je museli
zahnat do menšího
prostoru (např. vymezeného provázkem) a
tam si nechaly nasadit
ohlávku. Všechny čtyři
jalovice najednou byl

schopen vodit jeden člověk. Při převádění stádečka za teplého slunečného počasí byla
zvířata značně nervózní kvůli dotěrnému hmyzu.
Vzhledem k našemu specifickému způsobu „hospodaření“ a nutnosti přesouvat
zvířata na delší vzdálenosti po kopytě, je musíme – už vzhledem k jejich velikosti – lépe
vycvičit. Což naráží na naše časové vytížení. Samozřejmě se budeme snažit. Mimoto by
byla škoda je nevyužít jako pracovní zvířata.
Obě jačice měly během května úplně vydřená místa na krku. Postižená místa jsme
několikrát namazali směsí olivového a levandulového oleje. Po několika dnech začala růst
nová srst. Je možné, že tyto problémy jsou způsobeny úzkou příbuzenskou plemenitbou
(všichni jaci u nás mají společné předky). Býk (pochází z území bývalého Sovětského
svazu) bez problémů ve stejných podmínkách. Pokud by se chov jaků domácích
v Čechách rozšiřoval (zatím jen několik jedinců v soukromých chovech), bylo by vhodné
dovézt nepříbuzná zvířata (např. Švýcarsko, pobaltské státy).
Jaci i uherky jsou podle našich dosavadních zkušeností velmi vhodní k pastvě
v biologicky cenných územích.

Ze života našich zvířat…

27.8. se trochu nečekaně narodilo starší jalovici (původem ZOO Rostock) malé
jačátko - býček. Vypadalo jako malý chlupatý čertík s velkou hlavou. Vyfasoval jméno
Jačíček. Matka jej před neznámými lidmi a zvířaty urputně bránila. Našeho veterináře
dokonce donutila z místa přeskočit 145 cm vysokou ohradu. Prvních 14 dní byl Jačík po
většinu dne ukryt na kraji lesa nebo ve vysoké trávě za el. ohradníkem. Pak se rozkoukal,

proháněl se po pastvinách a provokoval tety ke hrám. Bylo legrační pozorovat černou
chlupatou kouli se vztyčeným ohonem, jak urputně brzdí na mokré trávě. Když jsme na
vedlejší pastvinu dali koně, bavil se tím, že s nimi běhal o závod podél plotu. Měli jsme
obavy, že podleze drát ohradníku, tak jsme ještě jeden přidali. Až za čas jsme zjistili,
že Jačíček je jaksi nevodivý. V drátech šlo 10 000 V a Jačíček s drátem na zádech
spokojeně papal travičku. Když jsme stádečko převáděli z jedné pastviny na druhou, šel
doslova přilepený k mámě.
Obě uherky z něj byly úplně na větvi, neustále ho očichávaly a všude doprovázely.
Máma si myslela, že už to s pozorností přehání a ohnala se po Halině (s tím křivým
rohem). Rohem zachytila ohlávku, kterou jí doslova narvala na vrchol klabonosu. Ten
během několika minut otekl. Jakékoli pokusy ohlávku sundat ztroskotaly a tak musel
MVDr. Janouškovec Halinu uspat pomocí narkotizační střely a zranění ošetřit.
Na konci září se měli ještě pást na Mělnickém tvrzišti, ale pronásledovaly nás samé
potíže. Vildovi a Otíkovi se samota již zajídala a prolámali se k jalovicím – to bylo
oboustranné radosti. Ráno v den stěhování jsme zjistili, že Jačíček není ve své kůži, ale
ani veterinář neshledal kromě apatie žádné příznaky onemocnění nebo zranění. Přesun na
tvrziště byl samozřejmě vyloučen. Shodli jsme se, že Jačíka zřejmě některý člen stáda
přilehnul nebo přišlápnul. Podobnou situaci jsme dříve zažili u kůzlat. Několikrát denně
jsme mu podávali posilující nápoj. Po třech dnech se už choval tak, jako by mu nikdy nic
nebylo.
Občas má celé stádo hravou náladu. Jejich ošetřovatel se rozběhne přes pastvinu,
zvířata pohodí hlavou, vztyčí ocasy a tryskem vyrazí za ním. Jaci již po několika
desítkách metrů vyplazují jazyky. Nohy létají vzduchem, stejně tak i drny a v zimě sníh.
Před nimi utíká, co jí nohy stačí, lidská postava. Les rohů a vlající srsti ji dohání. Pro
nezasvěceného pozorovatele je to bezpochyby děsivé divadlo. Když jsou od sebe na
deset metrů, ošetřovatel se prudce obrátí a rozběhne se ke zvířatům, ta smykem brzdí a
prchají na opačnou stranu. Přitom vyskakují do vzduchu všemi čtyřmi. Hra se opakuje
maximálně pětkrát, pak všem dojde dech.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA
EKOCENTRUM TAURUS
V rámci naší základní organizace bylo 1. února 2005 zřízeno Ekocentrum Taurus.
Vedoucí ekocentra se stala Bc. Hana Krumlová. Především díky významné finanční
podpoře Plzeňského kraje se nám podařilo už v prvním roce existence ekocentra
nabídnout veřejnosti i školám zajímavé akce.
Město Domažlice nám pronajalo kancelář v č.p. 40 na Náměstí Míru. Kancelář jsme
nově vymalovali a vybavili základním nábytkem. Zakoupili jsme notebook a tiskárnu,
pákovou řezačku a stroj pro kroužkovou vazbu. Centrála IT nám, jako neziskové
organizaci, nabídla legální software za desetinu obvyklé ceny. Toto vybavení hojně
využíváme
pro přípravu a tisk propagačních materiálů a plakátů. Na veškerou
administrativu – i spolkovou - používáme samozřejmě recyklovaný papír či papír
s certifikací FSC (dřevo pocházející z lesů, v nichž se hospodaří šetrným způsobem).
Služeb tiskáren nepoužíváme z důvodů značné finanční náročnosti.
Fungování Ekocentra Taurus zajišťovalo v roce 2005 několik dobrovolníků, členů

ZO ČSOP Libosváry – Bc. Hana Krumlová (vedoucí, provoz kanceláře, lektor), František
Groessl (lektor, propagace, akce pro veřejnost, webové stránky), Bc. Lucie Sovová
(lektor), Kateřina Groesslová (propagace, administrativa, akce pro veřejnost, webové
stránky). Dalších členové ZO pomáhali s organizačními záležitostmi.
Zástupce ekocentra se účastní pravidelných schůzek pracovní skupiny EVVO na
Krajském úřadě v Plzni.
Na nově upravených webových stránkách, které poskytl Econnect, nechybí
Aktuální informace, Kalendář akcí, Nabídka výukových programů, Ekoporadna a mnohé
další. Stránky aktualizujeme několikrát týdně, v závislosti na probíhajících akcích.
K propagaci ekocentra a jeho akcí využíváme regionální tisk a rozhlas, Internet,
osobní kontakt i tištěné pozvánky. Osvědčily se také malé kartičky (4,5x10 cm)
distribuované ve větším počtu do knihoven, čekáren v ordinacích, čajoven, kaváren atd. –
samozřejmě se souhlasem majitele.
Pro mateřské, základní i střední školy připravili naši lektoři nabídku 49
ekologických výukových programů, kterou jsme rozeslali na 64 škol v zájmovém území.
Kvůli značné vzdálenosti jednotlivých škol se lektoři dohodli realizovat výukové programy
přímo ve školách, kde snadno pomocí připravených kulis změní školní třídu k nepoznání.
Pomůcky na výukové programy vyrobili z větší části svépomocí.

Do nabídky jsme zařadili i programy s ukázkami živých zvířat. Největší zájem dětí
vzbuzují obrovští madagaskarští švábi, lupenitky, strašilky, krajta a scinkové. Ze
Záchranné stanice živočichů v Plzni jsme získali trvale handicapovanou poštolku, puštíka a
káni, které připravujeme pro výukový program Dravci a sovy.
Lektoři získávali v průběhu roku nové zkušenosti na seminářích, čerpali z rad
zkušenějších kolegů a množství zakoupené literatury, vyzkoušeli si řadu simulačních a
strategických her.

Školní mládež se účastnila i mnoha akcí pro veřejnost, které jsme v roce 2005
připravili. Ekocentrum tak úspěšně navázalo na předchozí dlouholetou osvětovou činnost
ZO ČSOP Libosváry.
Pro děti a mládež do patnácti let jsme připravili soutěž o ceny nazvanou Příroda
za humny. Soutěže se zúčastnilo bezmála 150 dětí. Soutěžilo se ve dvou kategoriích
podle věku – mladší děti malovali obrázek z podzimní procházky a starší zápolili se
záludnými otázkami týkajícími se přírody a historie regionu.

Bouchání patnácti kladiv lákalo kolemjdoucí k nakouknutí do vestibulu kina Čakan
v Domažlicích, kde studenti domažlického gymnázia a několik dalších zájemců stloukali
ptačí budky. Z připravených sad se vyrobilo 30 ptačích budek. Zbývajících dvacet
vyrobil oddíl Mladých ochránců přírody Kdovíci v ZŠ Hostouň. Na závěr roku jsme
vyvěšovali v Hánově parku v Domažlicích budky vyrobené při předchozích akcích. Do
práce se samozřejmě zapojili i Kdovíci.
Přednášky a výstavy pořádané ekocentrem najdete v příslušné kapitole.
Pro veřejnost byla každé úterý a čtvrtek od 14.00 do 16.30 otevřená kancelář
Ekocentra Taurus v Domažlicích. Každý, kdo potřeboval radu v oblasti ochrany přírody a
životního prostředí, se mohl zastavit v kanceláři ekocentra nebo se na nás obrátit
telefonicky či emailem. Otázky i odpovědi z naší ekoporadny jsou také na našich
webových stránkách.
Na základě zkušeností nabytých v roce 2005 připravujeme v roce 2006 mnoho
novinek. Během jara plánujeme rozšíření otvíracích hodin. Od začátku ledna bude každý
měsíc k vidění v kanceláři ekocentra zajímavá výstava, každou druhou sobotu v měsíci
pozveme všechny na Hrajeme si…, máme připraveny zajímavé přednášky a několik větších
výstav. Přehled akcí najdou zájemci na stránkách www.csoplibosvary.ecn.cz/kalendar-

taurus.htm.

PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY
23.1.- Andamany - perla Indického oceánu
Od 16:00 jsme v jídelně domažlického gymnázia pořádali přednášku Dana Hály o
Andamanských ostrovech. Při promítání diapozitivů se posluchači zasmáli poutavému
vyprávění o trampotách českého cestovatele během putování po této bývalé trestanecké
kolonii. Návštěvníci se například dozvěděli, jak se na Andamanech staví dům: "U hromady
balvanů sedí několik žen a kladívky dělají štěrk, další ženy nosí materiál v nůších na
hlavách, muži se opírají o lopaty u velké kádě, v níž jeden míchá maltu..." Nebo jak se z
desetiminutového zaplavání si k nedalekému ostrůvku stal čtyřhodinový boj o život s
podmořským proudem.
Přes nezvykle nízkou účast se na dobrovolném vstupném vybralo 2660,- Kč, které
byly poslány na konto společnosti Člověk v tísni na pomoc lidem postiženým
zemětřesením a tsunami. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
1.2.-28.2., 4.3.-15.4. - Plzeňská zoo - docela jiný svět
Padesát velkoformátových fotografií zvířat si mohli zájemci prohlédnout v únoru
v Městském kulturním zařízení v Horšovském Týně, v březnu a dubnu v Muzeu Jindřicha
Jindřicha v Domažlicích. Autorem fotografií je domažlický rodák Jaroslav Vogeltanz,
který v současné době pracuje v propagačním oddělení Zoologické a botanické zahrady
Města Plzně.

Akce pořádané Ekocentrem Taurus:
26.3. Beseda s účastníky Expedice Yukon 2004
Po stopách "zlaté horečky" jsme se vydali od 16. hodin v kině Čakan v Domažlicích.
Ve vestibulu kina čekala návštěvníky ukázka předmětů používaných během expedice,
narýžované zlato, kůže z medvěda baribala a losí paroží. Zájemcům jsme nabízeli horký
aljašský čaj a pravé zálesácké placky z ovesných vloček, které připravil pan Knoflíček.

Pětatřicet posluchačů se zasmálo při promítání filmu o dobrodružné plavbě po
řece Yukon. Ing. František Knoflíček a MUDr. Jiří Seidl CSc. nás seznámili s útrapami,
které je na cestě potkaly, vyprávěli o krásné přírodě, divokých zvířatech, místních
obyvatelích a slíbili, že nejpozději do roka se sejdeme při promítání filmu o druhé části
jejich cesty, o Skalistých horách.
30.3. Přednáška Patagonií v sedle
Spolu s Městským kulturním zařízením v Horšovském Týně jsme pozvali Dana Hálu,
který projel se dvěma přáteli Patagonii na koňském hřbetě. O 2000 kilometrů dlouhé
expedici jižním Chile vyprávěl v MKZ v Horšovském Týně od 18. hodin. Přednáška zaujala
téměř padesátku posluchačů natolik, že místo obvyklých dvou hodin trvala tři hodiny.
Díky promítání videosekvencí a desítek fotografií jsme se zúčastnili nejen dlouhého
putování v sedle, ale i chilského rodea, dostihů, prodírali jsme se pralesem, ochutnali
koňské mléko a seznámili se s přátelskými obyvateli Patagonie. Pozornost vzbudilo i
nevšední sedlo, které jsme si mohli prohlédnout a "osahat". Všem, kdo neměli možnost se
přednášky zúčastnit, doporučujeme stejnojmennou knihu Dana Hály Patagonií v sedle.

10.-15.6. Výstava Myslivost a příroda
Na pozvání Okresního mysliveckého spolku Domažlice jsme se účastnili výstavy na
zámku v Horšovském Týně, která se konala od 10. do 15.6. O činnosti celého ČSOP jsme
návštěvníky informovali na jedenácti výstavních plakátech, které nám laskavě zapůjčilo
ústředí. S našimi vlastními aktivitami seznámila návštěvníky krátká prezentace v
PowerPointu.
13.-14.8. Výstava Fair Trade
"Za každým balíčkem kávy, kakaa, čaje se skrývá nějaký příběh..." tak zněl
podtitul výstavy o Spravedlivém obchodě, kterou jsme pořádali v domažlickém gymnáziu.
Kromě propagace Fair Trade zde běžela oba dny na dvou monitorech prezentace naší
organizace, návštěvníci měli možnost si prohlédnout výstavní plakáty o činnosti celého
ČSOP.
7.11.-31.11. Výstava Stromy
Výstava padesáti velkoformátových fotografií Milana Ptáka měla v MKZ v
Horšovském Týně velký úspěch. Největším favoritem návštěvníků byla fotografie
kaštanové aleje.
7.12. Přednáška Tajemné Mexiko
V MKZ v Horšovském Týně se konala přednáška Karla Beneše o jeho cestování po
Mexiku. Neplánovaně však dvacítka posluchačů procestovala celý svět, dozvěděla se o
mnoha záhadách, tajemných chrámech, vysokých horách, výbavě "malého" českého
cestovatele. Na promítání fotografií už moc času nezbylo.
10.12.
Přednáška
Orchideje
klenoty našich luk
Od 16.30 hodin konala v kanceláři
Ekocentra Taurus přednáška Mgr.
Martiny
Filipové
o
orchidejích,
hořečcích
a
dalších
kvetoucích
pokladech naší přírody. Martina nás
zasvětila do tajů života těchto
mizejících skvostů. Bohužel většinu
jsme jich viděli poprvé na obrázcích,
protože podmínky v krajině se za
posledních padesát let dramaticky
změnily. Naše generace už tak nemá
v regionu šanci vidět v plném květu
louky poseté barevným kvítím a hejny
poletujících motýlů.
Potěšilo nás, že byť drobným
dílem přispíváme údržbou luk na
Šnajberku a na Staré Huti k zachování
mizejícího světa.

KDOVÍCI

Kolektiv dětí se na Základní škole v Hostouni scházel už přes rok původně jako
včelařský kroužek. Z něj na začátku roku 2005 vznikl při naší základní organizaci
kroužek Mladých ochránců přírody Kdovíci, který vede Mgr. Gabriela Doležalová. V roce
2005 měli Kdovíci 24 registrovaných členů, ale jejich schůzek se často účastnila řada
dalších dětí, které lákala pestrá a zajímavá náplň společně strávených odpolední.

Kdovíci zůstali i nadále věrni včelaření, za pomoci a podpory Základní organizace
Českého svazu včelařů Hostouň pečují o své úly umístěné ve školní zahradě. Poznávají
morfologii včel a jejich život. Nové zkušenosti získávají návštěvami u zkušených včelařů.
Naši Mopíci se také starají o zoo koutek, který na ZŠ Hostouň existuje od roku 2002.
Každým rokem zvířátek přibývá a za těmi většími, která nemohou sami chovat, jezdí
Kdovíci do ZOO Praha a do ZOO Plzeň. V plzeňské ZOO děti zaujala zejména želva
ostruhatá a sova pálená a rozhodli se pro jejich adopci.
Kdovíky pravidelně navštěvuje Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni,
naposled jim přivezl ukázat výra velkého a orla skalního.
Také entomologická vycházka pod vedením Ing. Jiřího Lahody se dětem líbila.
Na řece Radbuze se mezi Bělou a Újezdem svatého Kříže usadil bobr, což
samozřejmě nezůstalo bez povšimnutí a Kdovíci tedy vyrazili na výpravu za bobrem. Na
místě našli spoustu stop, místa, kudy bobr pravidelně vylézá na břeh, množství
ohlodaných stromů, ale k jejich velkému zklamání samotného bobra nepotkali.

Kdovíci vzpomínají také na
exkurzi na skládku v Lazcích,
kde jim pan Špaček odpověděl
na všechny otázky týkající se
odpadu. Děti si uvědomily, jaké
množství odpadu lidé vyprodukují a jak náročná je jeho
likvidace. Od té doby se
v hostouňské škole mnohem víc
třídí.
Při procházkách do okolí
se Kdovíci učí poznávat stopy
zvířat, které odlévají ze sádry.
Založili si i herbář, kam
pravidelně přidávají zajímavé
rostliny. Vyrábějí krmítka pro
ptáky, starají se o okolí školy a
školní zeleň. Pomohli při výrobě
a vyvěšování budek v Hánově
parku.
Kromě
toho
také
vyrábějí zajímavé sochy z PET
lahví, různé dekorace z přírodních materiálů, pořádají
soutěže, pečou lívance, vydávají vlastní časopis (ke stažení
na našich webových stránkách)…..
V roce 2006 by si
Kdovíci rádi vyzkoušeli táboření
v týpí, plánují několik výletů
(např. do Nasavrk – centra
včelařů, do Liberecké botanické zahrady atd), chystají se na maškarní bál.
Ukázka z jejich literární tvorby:

O Červené Karkulce
Bylo jednou jedno malé děvčátko, které se jmenovalo Červená Karkulka, protože nosilo
červený kabátek s kapucí. Jednoho dne jí maminka poslala s koš íčkem k nemocné
babičce. Dala jí do něj sklenici se zavařeninou a koláče. Maminka Karkulce přísně
zakázala sejít z cestičky do lesa, protože by mohla zabloudit.
Karkulka š la pomalým krokem. Najednou uviděla louku s barevnými kvítky a nemohla
odolat. Seš la z cestičky, aby natrhala babičce kytičky do vázy. Na jednu z kytiček si
sedl pestrobarevný motýl. Karkulka ho zahlédla a běžela za ním, až do lesa. Karkulce se
ztratil motýl z dohledu. Rozhlédla se a zjistila, že se ztratila. Chvíli hledala cestu z lesa,

ale nenaš la ji. Sedla si na zem a začala plakat.
Naš těstí š el okolo vlk. Když ho Karkulka uviděla, vyděsila
se, ale vlk se jí zeptal, co
se jí stalo. Karkulka řekla: ,,Seběhla jsem z cestičky a zabloudila jsem“. Vlk odpověděl:
,,Dovedu tě, kam potřebuješ .“ Vlk dovedl Karkulku až na polní cestu. Karkulka se vlka
zeptala, jestli by jí doprovodil až do domečku k babičce. Když doš li k domečku, zaklepali
a veš li dovnitř. Babička se vlka moc polekala, ale když jí Karkulka řekla příběh, který se
jí stal, tak vlka pohostila a poděkovala mu, že zachránil Karkulku.
Když se vš ichni najedli, zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Děkujeme Gábině Doležalové za její nadšené a úspěšné vedení Kdovíků a přejeme jí
spoustu dalších nápadů.
Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány Sdružením MOP z prostředků MŠMT.

OSTATNÍ
NGO MARKET

4.května jsme se zúčastnili Veletrhu neziskových organizací "NGO Market" v
Muzeu Hlavního města Prahy, který pořádala už 6. rokem Nadace Forum 2000. Na
Veletrhu se představilo bezmála šedesát organizací z různých koutů světa zabývajících
se vzděláváním, dobrovolnictvím,
rozvojem lidských zdrojů, lidskými
právy, ochranou životního prostředí
a
politickou
angažovaností.
Veřejnost, která měla na veletrh, ale
i do celého muzea v tento den vstup
zdarma, tak mohla využít jedinečnost příležitost seznámit se s
prací nevládních neziskových organizací a dozvědět se více o situaci v
občanském sektoru v ČR. NGO
Market umožňuje bezplatnou prezentaci neziskovek a především slouží pro studenty středních vysokých
škol jako inspirace pro dobrovolnickou činnost.
Představili jsme naši činnost
na informačním panelu a v krátké
prezentaci v Power Pointu. Získali
jsme spoustu nových zajímavých
kontaktů, inspirací a dobrovolníků.
Je velká škoda, že jsme spolu
s Arnikou byli jedinými zástupci
českých
nevládních
organizací
zabývající se ochranou přírody.
Na této akci jsme se poprvé
setkali s myšlenkou Fair trade.

FAIR TRADE
Fair Trade je celosvětové hnutí, které se snaží:
- podpořit drobné výrobce a zemědělce ze zemí Asie, Afriky a Latinské
Ameriky.
Drobní výrobci a zemědělci jsou vůči velkým firmám a plantážovému pěstování
znevýhodněni… Přitom právě oni jsou oporou pro dlouhodobou environmentální a
sociální stabilitu a udržitelný rozvoj.
- vnést do obchodních vztahů mezi bohatým Severem a chudým Jihem princip
partnerského přístupu.
Současné rozdělení zisků a rizik mezi jednotlivé články obchodního řetězce je jednostranně výhodné pro
zprostředkovatele a obchodníky, kteří si přisvojují veškerý zisk. Rizika a ztráty naopak nesou drobní
výrobci a pěstitelé. Fair Trade nabízí alternativu.
- ukázat, že obchod může být férový ke všem zúčastněným.
Fair Trade je výhodný pro vš echny články řetězce, od prvotního výrobce přes dovozce, zpracovatele,
prodejce i nás, spotřebitele – koupí Fair Trade výrobku získáme kvalitní výrobek za cenu, která odráží
skutečné náklady.
U zboží se známkou Fair trade je zaručeno:
Při pěstování plodin nebyly použity žádné pesticidy ani chemická hnojiva * Pěstitelé nepoš kozují deš tné
pralesy a používají postupy příznivé pro životní prostředí * Část zisku je použita na rozvoj místních
komunit (vzdělání, zdravotnictví…) * Pěstitelé a výrobci v Třetím světě dostali za svou práci spravedlivou
mzdu * Nebyla využita dětská ani nucená práce * Samozřejmostí je rovné postavení žen a mužů

Takže jsme nelenili a během dvou měsíců jsme vyřídili potřebná živnostenská
oprávnění, domluvili dodávky zboží s Ekumenickou akademií Praha, která „férové“
výrobky dováží do Čech, a přihlásili se do Společnosti pro Fair trade a rozvojové
vzdělávání. V našem regionu je myšlenka Spravedlivého obchodu teprve v plenkách, se
všemi problémy, které nové věci doprovází (nedůvěra, nepřijetí myšlenky atd…).
Fair trade propagujeme na přednáškách a výstavách a zejména se snažíme
informovat o situaci ve Třetím světě. Domníváme se totiž, že účinná ochrana přírody
v rozvojových zemích není možná bez zapojení místních komunit a možností jejich
rozvoje – např. vzdělání, zdravotnictví… Myslíme si, že Spravedlivý obchod je jednou
z možných cest. Nejedná se totiž o humanitární pomoc, lidé zapojení do Fair trade si na
své potřeby vydělají svými schopnostmi a znalostmi.
Nabízíme široký sortiment – vynikající kávy, čajů, kakao, čokolády, třtinový cukr
(vše v bio kvalitě), množství druhů řemeslných výrobků. Takže pokud jste ještě
neochutnali, neváhejte. Jsme Vám k službám. Více na našich internetových stránkách.
Peníze získané prodejem používáme na další rozvoj Fair trade v regionu a na
činnost naší organizace.
Férová snídaně
25.11. jsme pozvali všechny studenty i profesory domažlického gymnázia na
„Férovou snídani“, kde mohli ochutnat šálek Fair Trade čaje, kávy nebo kakaa, vynikající
čokolády, dozvědět se, co je Fair Trade.
Akce měla proběhnout v jídelně gymnázia od 7.15 do 8.15, ale pro velký zájem
profesorů i studentů se protáhla až do dopoledních hodin.

Vánoční trh
18.12. jsme se zúčastnili Vánočního jarmarku v Horšovském Týně. MKZ nám
laskavě zapůjčilo stánek v horní části náměstí, ve kterém jsme prodávali a propagovali
Fair Trade produkty.

ECOVER

Na Domažlicku bylo ještě do poloviny roku nemožné koupit účinné čistící
prostředky nepoškozující životní prostředí. Ty, které byly nabízeny v obchodech jako
„ekologické“, naši důvěru zrovna nebudily. Po delším hledání a hlavně praktických
zkouškách jsme se rozhodli sami prodávat výrobky belgické firmy ECOVER. Pokud totiž
něco funguje v Libosvárech, pak to bude fungovat všude.
Je potěšující, že některé obchody v Domažlicích, kterým se dostala do ruky naše
nabídka, nás považovaly za konkurenci a rozšířily svůj sortiment o tuto značku.
Pokud
ale
nakoupíte
u
nás,
podpoříte
naši
činnost
(více
na
www.csoplibosvary.ecn.cz/ecover.htm).

WEBOVÉ STRÁNKY

Na začátku roku 2005 byly uvedeny do provozu webové stránky naší organizace.
Ukázaly se být vynikajícím pomocníkem při shánění dobrovolníků a nových příznivců.
V současné
době
se
můžete
podívat
na
novou
verzi
stránek
na
www.csoplibosvary.ecn.cz.

ENTOMOLOGICKÁ VYCHÁZKA

Dlouhou dobu jsme plánovali nějakou „spolkovou zábavu“, tedy akci, která není
úplně pracovní. Mluvili jsme o návštěvě zoologické či botanické zahrady, výletě ke
kolegům do Vlašimi atd, ale nikdy jsme se nedohodli a nevyrazili. Nakonec se nám podařilo
(po deseti letech poprvé) uskutečnit 17. září entomologickou vycházku pod vedením
našeho člena Jirky Lahody. Zjistili jsme totiž, že hmyz nás všechny zajímá a nic moc o
něm nevíme. Ačkoliv chladné počasí nebylo pro pozorování hmyzu příliš příznivé, podařilo
se Jirkovi najít v jačím a kravském trusu řadu zkoumání hodných objektů. Nadšení
našeho entomologa bylo nakažlivé, za chvíli jsme všichni napjatě sledovali prohrabávání
jačích exkrementů a patřičně komentovali každý
úlovek. Na určování různých druhů jsme se
ukázali jako naprostí amatéři, unikaly nám do očí
bijící rozdíly typu flíček na křídle, chloupek na
nožičce a podobně. Prozkoumali jsme louku,
potok a jeho břeh, setřásli jsme ze stromu
každého hmyzáka, který se pevně nedržel.
Nakonec jsme zmrzlí, ale spokojení u kamen
obdivovali Jirkovu sbírku motýlů a velkých
brouků (někteří sice takové morbidní zakončení
těžce nesli, ale koukali taky).

CO SE JINAM NEVEŠLO
- Letos jsme z časových důvodů docela „zanedbávali“
projekt Accipiter. Budeme se snažit se polepšit…

- Většinou se věnujeme likvidaci náletových dřevin,

v roce 2005 jsme konečně také nějaké stromy a
stromečky sázeli. Jednalo se o výsadby v Biocentru
Hlohovčice, kde jsme pod odborným vedením pana Ing.
Kuneše z firmy GAN přispěli k přeměně okolí nově
vytvořeného rybníka v budoucí lesopark.
- V posledním roce jsme trochu zanedbávali vyvěšování
budek pro drobné pěvce. Příležitost to napravit nám
nabídl Odbor životního prostředí Městského úřadu
v Domažlicích. Vyráběli jsme a vyvěšovali 50 budek
v Hánově parku v Domažlicích. Akce se účastnila i
veřejnost (viz ekocentrum).
- Často se na nás obracejí lidé, kteří najdou poraněné
zvíře. Po domluvě s Karlem Makoněm ze Záchranné
stanice živočichů v Plzni poraněné jedince převezmeme,
prohlédneme, ošetříme a samozřejmě předáme Stanici.
V roce 2005 jsme na upozornění pana Kuneše odchytili u

silnice mezi Draženovem a Klenčím čápa černého. Pták byl zesláblý a měl poraněné
křídlo. Na Záchranné stanici v Plzni se léčil až do podzimu, kdy byl úspěšně vypuštěn zpět
do přírody. Dále jsme přebírali např. sovu pálenou a v zimě netopýra hvízdavého, který
byl objeven v bedně s ovocem v jednom supermarketu.
- O naše zkušenosti s pasením v biologicky cenných lokalitách jsme se podělili s kolegy
z ČSOP Vlašim, kteří uvažují o zahájení pastvy v příštím roce.
- Při sušení sena pro Experiment Mínotaurus nám jeden z dobrovolníků prozradil, že
považoval zapřažení koně do staré koňské sekačky jen za jakýsi rituál a čekal, kdy
vytáhneme traktor. Když ale celou louku zdatně posekal koník, pochopil, že traktor se
skutečně konat nebude. A že opravdu všechny zemědělské práce u nás dělají koně…

DOBRÁ ZPRÁVA NA ZÁVĚR

V létě se na nás obrátili kolegové z DAPHNE ČR – Institutu aplikované ekologie
s nabídkou partnerství v jejich projektu zaměřeném na šetrné hospodaření v krajině.
Problematikou zemědělství se dlouhodobě zabýváme a myšlenka projektu nám byla velmi
blízká, proto jsme se rozhodli do jejich projektu zapojit. DAPHNE ČR podal projekt do
výběrového řízení „Síť středisek EVVO“, které spravuje MŽP ČR v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů, jenž čerpá finance z Evropského sociálního fondu.
Jak už nadpis napovídá, projekt ve výběrovém řízení uspěl a byl vybrán k podpoře.
Díky tomu bude mít naše organizace od 1. února příštího roku prvního zaměstnance, který
bude zajišťovat chod jednoho ze středisek projektu „Zdravá krajina“ - Sítě vzdělávací a
poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali za spolupráci a podporu Ústřední výkonné radě Českého svazu
ochránců přírody, Ministerstvu životního prostředí České republiky, Agentuře ochrany
přírody a krajiny ČR - středisku Plzeň, Odboru životního prostředí Krajského úřadu
Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí Městského úřadu Domažlice a Odboru
životního prostředí Městského úřadu Horšovský Týn, Pozemkovému fondu ČR, Obecnímu
úřadu Pařezov, Obecnímu úřadu Hostouň, Městskému kulturnímu zařízení Horšovský Týn,
Muzeu Chodska, DAPHNE ČR Institutu aplikované ekologie, Okresnímu mysliveckému
spolku Domažlice, Econnectu, Sdružení MOP, Společnosti pro Fair Trade a rozvojové
vzdělávání, Ekumenické akademii Praha, DES-OP Plzeň.
Děkujeme Mgr. Janě Königsmarkové, Ing. Petru Sladkému, Ing. Lence Pivoňkové, Ing.
Romanu Sýkorovi, Ing. Haně Peřinové, Mgr. Jiřímu Hanzlíkovi, Jiřímu Sladkému, Bc.
Davidu Poláčkovi, Mgr. Jaroslavu Tobiášovi, Mgr. Janě Štenglové, Karlu Makoňovi,
Romanu Rozínkovi, Janu Ticháčkovi, Martinu a Jitce Horalovým, Ing. Janu Kadlecovi,
Leoně Císlerové, Josefu Štajnerovi, Mgr. Zábojovi Hrázskému, Jiřímu Vlčkovi, Ing. Karlu
Kunešovi, paní Holubové, Václavu Fainovi, Radkovi Šerlovskému, Ing. Miroslavu Rauchovi,
Danu Hálovi, Eugenu Hutkovi, Petru Kopfovi, Milanu Kuželkovi, Ing. Františku Knoflíčkovi,
MUDr. Josefu Seidlovi CSc, Tomáši Lehmannovi, Jaroslavě Lehmannové, Jaroslavu
Vogeltanzovi, Milanu Ptákovi, Karlu Benešovi, Evě Knappové, Tomáši Tožičkovi, Pavlu
Chmelařovi, Jelenovi Honzovi Michálkovi, paní Němečkové, Mgr. Martinu Střelcovi, Mgr.
Martině Filipové, Elišce Dolinové, Josefu Nejdlovi, Václavu Švábovi, Mgr. Blance
Altmanové, Kájovi Brantlovi, MVDr. Janouškovcovi.
Náš několikanásobný dík patří Ládínu Tomáši Kobylákovi a jeho kamarádům z ČSOP Trója,
kteří nám pravidelně vydatně pomáhají, Ivaně Tomšíkové, nadšené organizátorce
pracovních brontosauřích víkendovek a jejím soukmenovcům, Honzovi Černému a „jeho“
Brontosaurům, všem pastevcům, Robymu Kubáňovi, Martině Fulínové, Martině Němcové.
Našemu členovi Martinovi děkujeme za vzornou veterinární péči o spolkové zvířectvo.
Děkujeme sponzorům Chodskému knihkupectví Lidmila Haasová a Sklo-Hračky Petr
Šámal za ceny do soutěže Příroda za humny.
Za propagaci našich akcí děkujeme redakcím Domažlicka, Domažlického deníku, Českého
rozhlasu Plzeň, Českého rozhlasu Radiožurnál, Rádia Šumava, Rádia Dragon, Rádia
FMplus, Rádia Karolína, Rádia Kiss-Proton, Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích,
Městské knihovně v Horšovském Týně a všem laskavým majitelům obchodů, kteří nám
dovolují vylepovat na jejich výlohy a dveře plakáty a pozvánky.

Český svaz ochránců přírody Libosváry
27. března 2006
Text: František Groessl, Kateřina Groesslová
Fotografie: Jakub Neumann, Záboj Hrázský, Roman Čábela, Tomáš Kobylák,
archiv KDOVÍKŮ, František Groessl, Kateřina Groesslová
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Údržba maloplošných chráněných a biologicky
významných nechráněných území
- kosení a úklid travní hmoty
- likvidace náletových dřevin
- extenzivní pastva koz a ovcí
Ekocentrum Taurus – výukové programy pro školy, akce
pro veřejnost, přednášky, besedy, výstavy, služby pro
státní správu a obce
Problematika venkova – Síť poraden „Zdravá krajina“
Experiment Mínotauros - využití primitivních plemen a
netradičních druhů býložravců k údržbě krajiny a
chráněných území.
Kuňka Anička - mapování a popularizace obojživelníků na
okrese Domažlice
Projekt Accipiter - vývoj a výroba plašících zařízení, jenž
mají odradit jestřáby od útoků na domácí zvířectvo
Fair trade – propagace a prodej produktů Spravedlivého
obchodu

