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Dvůr Králové n. L. – Na
hranici tentokrát skončilo
33,5 kilogramu rohoviny. Šlo
především o symboliku a
vzkaz konzumentům i obchodníkům.
Symbolického aktu se
zúčastnil také Richard Leakey, legendární keňský
ochranář, který jako první
inicioval už v roce 1989 pálení nosorožčí rohoviny i
slonoviny. „Pálení je jasný
vzkaz, že nosorožčí rohovina
nesmí být v žádném případě
prodávána. I Česká republika tím vydává jasné stanovisko. Pálení demonstruje,
že se prodej rohoviny nevyplatí. Není to ničení balíku
peněz, za spálené rohy si
kupujeme budoucnost zvířat,“ uvedl muž, který život
věnoval boji proti pytlákům.
KILOGRAM ZA 1,5 MILIONU
Zoo Dvůr Králové na začátku roku odstranila rohy nosorožcům preventivně ze
strachu před terorismem. V
březnu k tomuto kroku přistoupila poté, co pytláci za-

RICHARD LEAKEY, keňský ochranář, který v domovské zemi v roce 1989 jako první spálil zásoby rohoviny z nosorožců, se zúčastnil úterního pálení v Zoo Dvůr Králové. Foto: Deník/ Michal Fanta

bíjeli ve francouzské zoo.
Nyní zásoby pod dozorem
ozbrojených příslušníků
Celní správy zničila.
Jeden kilogram rohoviny
má aktuálně podle ředitele
zahrady Přemysla Rabase na
černém trhu cenu až 65 tisíc
amerických dolarů, tedy 1,5
milionu korun. „Zastavení
poptávky a přesvědčení lidí,
aby rohovinu nekupovali, je
jediná cesta, jak ukončit zabíjení nosorožců,“ řekl ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas.
V roce 2015 důsledkem
jednání pytláků zemřelo ve
volné přírodě více než 1500
nosorožců. Zoo Dvůr Králové přitom byla první zahradou na světě, která k po-

dobnému kroku před třemi
lety přistoupila.
LEGALIZACE NENÍ CESTA
Letos dvorská zahrada k
pálení symbolicky přikročila
v den, kdy v Jihoafrické republice došlo k oficiální a
legální dražbě rohoviny.
„Soukromý obchodník,
který má farmu s nosorožci,
se snaží přesvědčit svět, že
peníze bude dávat na pomoc nosorožcům. Ale i proto, že stránky překládá do
čínštiny nebo vietnamštiny,
tedy k dispozici národům,
které jsou největšími konzumenty rohoviny, vidíme,
že je něco špatně,“ řekla
Lejla Abbasová, která úterním aktem provázela.

Zoo spálila zásoby rohoviny z pěti poddruhů nosorožců. „Je tam i roh samice
Nabiré, nejohroženějšího
druhu nosorožců na světě,“
řekl ředitel Rabas.
„Může se stát, že nosorožci během dvaceti let
zcela vyhynou. To v Keni
odmítáme a mám radost, že
Česká republika tímto aktem vyjadřuje stejný postoj,“ řekla Paula Kahumbu,
výkonná ředitelka keňské
organizace Wildlife Direct,
která se slavnostního aktu
zúčastnila. „Foťte, sdílejte a
ukládejte na sociální sítě
videa, která upozorní na
tuto problematiku. I vy
osvětou můžete zachránit
nosorožce,“ vyzvala.

MLADÝ PÁR spadl při objímaní z ochozu Milohlídky v Jičíně. Osmnáctiletá
dívka a stejně starý mladík museli být
transportováni do hradecké nemocnice. Měli štěstí, že se při pádu zastavili
na odskoku paty zdi, pod ní je totiž
třicetimetrová strž. Při pádu z osmimetrové výšky utrpěli těžká zranění. Mladíka museli záchranáři vyprostit z nepřístupného terénu v podvěsu vrtulníku.

Školáci v Trutnově si dnes
s odborníky zahrají na lesníky
Trutnov – Do lesa s lesníkem. Takový je název projektu, který dnes zahájí trutnovská lesnická škola ve spolupráci s Nadací dřevo pro život. Odborníci žákům základních škol předvedou, jak hospodaří v českých lesích.
Děti si v interaktivním programu vyzkoušejí sázení lesa,
uvidí, jak se vyvíjí od semínka po dospělý strom, a zároveň poznají dřevo jako obnovitelnou surovinu. Budou
měřit lesnickými přístroji a počítat objem vytěženého
stromu. A něco si ze dřeva i vyrobí. (jm)

Nabízel nablýskané fasády.
Zákazníky však obral o statisíce
Hradecko – Nabízel lidem opravy fasád a zateplení
domů. Vybrané zálohy však šly do kapsy 36letého
muže z Táborska. Podnikatele v těchto dnech obvinili
hradečtí kriminalisté. „Během loňského roku podvedl
tři osoby, dvě na Táborsku a jednu na Hradecku,“
uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová s tím, že podvodník způsobil lidem škodu ve výši 540 tisíc korun.
Za tento podvod muži hrozí až pět let za mřížemi. Ale
to nebylo vše. Následně se prokázalo, že o podnikatele
se zajímá táborský soud za jiný trestný čin, kdy stejným způsobem obral důvěřivé lidi o 1,7 milionu. (pn)

Ochranáři vnímají i problémy, které návrat vlků do české
přírody přináší. Nabízejí poradenství a konzultace
Policko – Jak jsme již v
pondělním vydání informovali, začátek semináře Vlčích hlídek o monitoringu a
ochraně šelem poznamenala minulý pátek neohlášená „návštěva“ několika
desítek farmářů. Přišli hlasitě protestovat proti vlkům,
kteří jim působí škody.
„Hnutí DUHA ve spolupráci se Správou CHKO
Broumovsko organizuje veřejné akce zaměřené na
problematiku velkých šelem. Chovatelé ovcí a myslivci se vloni například zúčastnili dvou besed, kde
jsme mnohé nepravdy rozporovali,“ říká Miroslav
Kutal, kterému vadí, že někteří aktéři nepravdivé informace šíří dál.
Chovatelé ovcí kritizují původ
vlčí smečky. Zaznívají názory,
že se nejedná o divoké vlky,
kteří se zde usídlili, ale o
uměle vysazené „polovlky“,
kteří se tu rozmnožují…

Není pravda, že vlci na
Broumovsku jsou kříženci
nebo „polovlci“. Genetické
analýzy potvrdily, že vlci na
Broumovsko přišli z oblasti
Bory Dolnoslaskie v Polsku
– asi 100 kilometrů severozápadně od Broumovska,
která je součástí takzvané
lužické populace vlka. Na

území Broumovska se od
loňského roku prokazatelně
pohybuje jedna vlčí smečka,
která v zimě měla čtyři členy. Věrohodné informace o
větším počtu vlčích smeček
na území Broumovska neexistují. Pokud by se ukázalo,
že škody způsobují psi nebo
kříženci, chovatelé nemají
nárok na žádnou náhradu
škod.

hlavně v lese a
ne na pastvinách?

Potravní
analýzy vlčích
trusů z Broumovska naznačují, že v
přírodě
plní

Máte představu o
množství škod, které
vlci na hospodářských zvířatech letos způsobili?

Kompletní statistiky za rok
2017 ještě nejsou
k dispozici, můžeme hodnotit
jen rok 2016, kdy
vlci na Broumovsku
zabili během 37 útoků 87
ovcí, šest koz a pět telat.
Většinu nahlášených ovcí
(70 %) však vlci usmrtili u
jednoho chovatele, který
odmítal adekvátní zabezpečení svých stád. U dalších
devíti chovatelů šelmy v
roce 2016 útočily jednou až
třikrát. Ve statistikách nemohou být zahrnuty případy, které nebyly Správě
CHKO hlášeny.
Neměli by se ale vlci živit

funkci významného regulátora přemnožených divoce žijících kopytníků.
Předběžné výsledky na základě 21 vzorků trusu ukázaly, že v 81 % vzorků se
vyskytuje srst jelenovitých,
v 19 % srst divokých prasat.
To nasvědčuje tomu, že
stáda chovatelů, kteří alespoň základní doporučená
opatření provedli, jsou před
vlky relativně dobře chrá-

něna a vlci se zaměřují především
na divoce žijící kopytníky.
Jednou z navrhovaných
ochran je přítomnost velkého pasteveckého psa.
Chovatelé však
tvrdí, že v
obydlené
oblasti,
kde vedou turistické
cesty, silnice
nebo jsou zahrady, je nesmysl…

Zdaleka ne
všechny pastviny
jsou lemovány turistickými cestami, zahradami či silnicemi. Správnou
výchovou pasteveckého psa,
vhodně postavenou ohradou a instalací informačních
cedulí významně snížíme
riziko možného konfliktu.
Za případnou škodu způsobenou správně vychovaným
pasteveckým psem nenese
podle právních názorů odpovědnost chovatel. Pastevečtí psi se používají i v tak
turisticky vytížených oblastech, jako jsou Švýcarské
Alpy.

Co říkáte na negativní stanoviska chovatelů ovcí a dalších
lidí, kteří tvrdí, že na Broumovsko už vlk nepatří?

Hnutí DUHA i přes vyostřování situace vnímá problémy, které návrat vlků
některým lidem přináší. Vlci
naopak mohou snížit náklady na ochranu lesů, protože snižují počty jelenů,
srnců a divočáků, kteří lesy
poškozují. Nabízíme proto
chovatelům poradenství při
zabezpečování stád před
útoky šelem i konzultace k
možnosti získat na ochranná opatření finanční příspěvek. Slušnou a otevřenou
debatu vítáme. Práce dobrovolníků Vlčích hlídek přináší cenné poznatky o
výskytu šelem, jejich původu nebo o složení potravy.
Kvalitní monitoring šelem
je proto v zájmu všech,
včetně farmářů. (řez)

Náhrada škody
Vlk patří mezi zvláště
chráněné živočichy podle
naší i evropské legislativy.
Není možné jej lovit, stát
proto chovatelům vyplácí
náhrady škod. Klíčové je
škodu nahlásit do 48 hodin
a do deseti dnů odeslat
žádost krajskému úřadu.

INZERCE

A proč ne třeba
lidovce?
Až polovina lidí
pořád neví, koho volit. Ti, kteří volí KDU-ČSL, vědí proč a přijdou nás volit znovu.
Ale co někdo, kdo nás
nikdy nevolil, jenomže teď jaksi neví koho? Proč by to
letos nemohl zkusit s námi?
Volební programy se podobají.
Naše priority - podpora pracujících rodičů, kvalitnější školství,
vyšší mzdy díky inovacím, péče
o ty, kteří se sami postarat nemohou, dostupné zdravotnictví pro
všechny, zdravé potraviny - dnes
nabízejí i další strany. Ale jsou tu
jiné rozdíly.
Za prvé, my své sliby plníme.
S pouhými 14 poslanci jsme dokázali prosadit přes 80% volebních
slibů z roku 2013. Kdo volí KDU-ČSL, ví proč a co mu to přinese.
Za druhé, jako středová strana
máme velký koaliční potenciál
a bráníme extrémům zprava i zleva. To jsme dokázali i v této vládě,
v níž jsme tlumili spory a byli hlasem rozumu, dohody a stability.
Za třetí, naši lidé nemají kostlivce ve skříni. Ani z 90. let, ani
z Nečasovy vlády, ani z Agrofertu.
Sám jsem vstoupil do vysoké politiky až v roce 2011. Pro ty, kteří
se zklamali v těch, co jsou u moci
dvacet let a zklamali je i ti, co slibovali změnu, můžeme být poctivou alternativou.
Netvrdím, že jsme dokonalí.
Ale představujeme sázku na jistotu, zodpovědnost a poctivost.
Proč tedy nezkusit právě nás?
Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL
Zadavatel a zpracovatel: KDU-ČSL
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Zoo Dvůr Králové po
třech letech v úterý
odpoledne spálila zásoby nosorožčí rohoviny. Demonstrativně
tím upozornila na nelegální obchodování se
surovinou, kvůli níž
pytláci vyvražďují zvířata ve volné přírodě.

Aktuálně z regionu

„Kupujeme život zvířat,“ zaznělo
v zoo před spálením rohoviny

