ZÁPIS
z jednání Valné hromady a Rady občanského sdruţení PENTHEA se sídlem
Platónova 3276, Praha 12, 143 00 (dále jen sdruţení) konaného dne 10.1.2013
v sídle sdruţení a výroční zpráva za rok 2012.
Přítomni: P. Kolomazník, J. Kolomazníková st., J. Kolomazníková ml., I.Országová,
D.Šimková, M.Šimek, J.Sedláček, E. Bradáčová, L.Machačová, N.Kříţová
Program:
1) Zahájení
2) Výroční zpráva
3) Závěr
1) Zahájení
Jednání zahájil předseda sdruţení Petr Kolomazník v 10°° hodin. Společné jednání
Valné hromady a Rady projedná Výroční zprávu za uplynulý rok 2012. Hlavními body
zprávy budou shodnocení roku činnosti Záchranné stanice, pokračující rekonstrukce
objektů stanice, programy EVVO pro školy včetně vyuţívání grantu MHMP a výhled
aktivit pro rok 2013.
2) Výroční zpráva o činnosti 2012
a) Záchranná stanice pro volně žijící handicapované živočichy
Po celý rok 2012 jsme se komplexním způsobem starali o handicapované ţivočichy na
území městských částí Prahy 3,4,9 a 10 na základě smlouvy s hl.m. Prahou za úhradu
120 000,- Kč za měsíc. Tato částka byla určená na mzdy pro 4 pracovníky a veškerý
provoz stanice včetně dopravy, dispečinku, krmení, veterináře, údrţbu a úhrady energií.
V měsících lednu a únoru jsme měli ještě na starost i území Prahy 1,2,5,6,7, a 8, tedy
celou Prahu. Lesy hl.m. Prahy, které stanici v Jinonicích převzaly po paní AladzasovéPřibylové, totiţ stále rekonstruovaly stanici a poraněná zvířata nepřijímaly. Tuto situaci
jsme se dozvěděli aţ od lidí, kteří nám oznamovali nález zvířete v nouzi s tím, ţe
v Jinonicích je uvedený kontakt na nás. V roce 2012 jsme zachraňovali 882 ks zvířat.
Nejčastěji zachraňovaná zvířata byla:
1. ježek 133 – především mláďata na podzim a často zcela zbytečně
2. holub 132 – městští holubi, spíše sluţba pro lidi, aby lidé neviděli umírání
3. netopýr 71 - mohou být při nesprávné manipulaci nebezpeční kousnutím a skrytým
rezervoárem vztekliny, i kdyţ ČR je oficiálně bez této nákazy. Všichni netopýři patří mezi
zvláště chráněné ţivočichy, velmi jsme ocenili spolupráci s odborníky ze ZS Nyctalus
4. straka 63 – nejčastěji mláďata, která vykazovala známky nedostatečné výţivy
pravděpodobně v důsledku špatné výţivy. Tento druh působí velice nepříznivě na populace
drobných ptáků ve městě.
5. poštolka 56 – nejčastěji mláďata a úrazy od elektřiny
6. kachna + kachňata 48 – hnízdí často na neuvěřitelných místech bez přístupu k vodě (např.
střecha činţovního domu)
7. rorýs 46 – převáţně mláďata, při teplotě nad 30°C vyskakují předčasně z přehřátých hnízd a
otřesení dospělci po nárazech do skel, není pravda, ţe neumí vzlétnout ze země
8. kos 45 – převáţně mláďata chycená kočkami, ty spolu se strakami jsou problém
9. labuť 39 – v naší části jsou problém rybářské vlasce a háčky
10. srnec 37 – v naprosté většině se jedná o střet s auty, většinou je přítomna policie kvůli
hlášení škody. Obvykle se jedná o co nejrychlejší usmrcení a zkrácení trápení. Kdyţ seţeneme
odpovědnou osobu, předáváme nejbliţšímu mysliveckému sdruţení. Ze zákona jsou povinni se
o zvěř poraněnou postarat i mimo honitbu.

11. zajíc 36 – nejčastěji mláďata nalezená psy při vycházkách a také napadená strakami
12. sojka 33 – kromě mláďat jsou často napadané strakami, zřejmě jako konkurence
Nejvytíţenějšími měsíci jsou květen, červen, červenec se 180 výjezdy kaţdý měsíc, tj.
průměrně 6 denně a najedeme kolem 5000 km. Tím chci demonstrovat, jak velký díl
z rozpočtu záchranné stanice odebírají náklady na dopravu a také jak jsou výjezdy
časově náročné.
Savci tvoří 1/3, ptáci 2/3 zachraňovaných zvířat, ostaní skupiny jsou vcelku
zanedbatelné.
Bohuţel velkou část zachraňovaných zvířat tvoří mláďata, přibliţně 40 %. A ta
potřebují naši pomoc především. Mají celý ţivot teprve před sebou, měla ale smůlu,
narodila se například na špatném místě.
Setkáváme se i s raritami, zcela nevšedními druhy. Zachraňovali jsme kraba, kaloně,
v době tahu létají přes Prahu sluky a další ptáci, kteří se zde vůbec nevyskytují. Zřejmě
kolem Vltavy míří tahová cesta uţ miliony let a Praha se jim postavila do cesty. Velký
problém jsou mufloni v Thomayerově nemocnici. Z původních několika jedinců se
stádo rozrostlo do 100 kusů. Zřejmě se u nich objevují degenerativní změny, mají
problémy při porodech. Mufloni se objevují po Praze na dost nečekaných místech,
ohroţují dopravu. Domnívám se, ţe je jen otázkou času neţ se stane váţné neštěstí.
Pokud je jedinec pohyblivý, je nechytatelný. Totéţ platí o srnkách.
Jiný váţný problém jsou poraněné labutě vlasci a háčky po nezodpovědných rybářích.
Na všech vodách, stojatých i tekoucích, číhájí na labutě smrtelné pasti. O tomto váţném
problému jsem informoval v prosinci 2012 na semináři pro vedoucí pracovníky odborů
ochrany prostředí jednotlivých městských částí Prahy. Řešení je zatím v nedohlednu.
Po celý rok jsme důsledně krouţkovali všechny vyléčené a vypuštěné ptáky zpět do
přírody. Je to jediná zpětná vazba, jediná moţnost, jak získat informace o přeţívání
vypuštěných jedinců. Nejvíce takto označených bylo mláďat poštolek obecné.
V průběhu zimy se několik poštolek vrátilo do okolí stanice a čekájí na námi
předloţenou potravu, jak se naučily v mládí. Potěšující je, ţe se vrátily, ţe tedy přeţily
a náš způsob přípravy byl správný.
Na konci léta jsme opět vypustili do přírody 3 sovy pálené, mláďata odchovaná v naší
stanici v tomto roce. Tentokrát jsme je nevypouštěli v Českém krasu na statku u
Mořiny, ale ve mlýnu u Čáslavi. Drţíme jim palce.
V uplynulém roce jsme se zaměřili na rekonstrukci zázemí stanice. Provedli jsme
vlastními silami zastřešení objektu, zateplení a přistavěli jednu místnost, která slouţí
jako zimoviště pro druhy vyţadující vyšší teploty. Bez finanční pomoci bychom to ale
nezvládli. Zúčastnili jsme se proto několika výběrových řízení a oslovili městské části.
Díky darům firem Nestlé, Net4gas, úřadům MČ Prahy 12 a MČ Prahy 3 jsme získali
potřebných 200 000,- Kč na nákup materíálu na rekonstrukci. Střešní plechy, 10 kubíků
prken a hranolů, izolace, nátěry, spojovací materál. Věříme, ţe díky zateplení ušetříme
v dalších letech na nákladech na vytápění přímotopy nemalé finance. A samozřejmě se
tím také zvýšil komfort pro pracovníky stanice.
b) Programy Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Pro školní rok 2012 jsme získali grant hl.m. Prahy, odboru ochrany ţivotního prostředí,
pro program EVVO Člověk a příroda ve výši 200 000,- Kč. Pro ţáky je takový program
zdarma, vstupné je hrazené grantem. Současně dobíhaly grantové programy z roku
2011, Tajemné sovy a Smysly ţivočichů, kterých se účastnilo 27 základních škol
v Praze v celkovém počtu 7300 ţáků.

V tomto roce jsme připravili další program pro výuku EVVO s názvem Záchrana zvířat.
Celý rok jsme natáčeli ty nejzajímavější případy záchrany zvířat v Praze. Materíálu
bylo skutečně dost a po výběru a sestřihání vznikl nový program, který jiţ nabízíme.
V současnosti nabízíme školám v rámci výuky EVVO 8 programů.
Pro navazující školní rok 2012 – 2013 jsme o grant poţádali také a výsledek zatím
neznáme.
c) Výhled aktivit v roce 2013
V roce 2013 nás čeká pokračující rekonstrukce zázemí. Chceme vybudovat přístřešek
pro venkovní přípravu krmení. A bude také místem, kde v letních vedrech bude moţné
provádět řadu prací ve skrytu před sluníčkem. Dále povaţujeme za nutné vylepšit
vybavení pro pracovníky stanice o sprchový kout a vnitřní záchod. Ten je pouze
venkovní a zejména v chladném období je problematické jeho pouţití. Do stanice také
zavítají různé návštěvy a exkurze škol, pro které je nutné zvýšit celkový komfort
pobytu.
Vyhláška MŢP 114/2010 Sb., o ochraně hnadicapovaných zvířat při chovu, stanovuje
minimální rozměry voliér a prostor pro drţení handicapovaných ţivočichů. Řada
našeho vybavení tyto rozměry nesplňuje, postavili jsme je ještě před účinností této
vyhlášky. Platnost nabývá k 1.4.2013 a do této doby musíme proto některé voliéry
přestavět. Nesplnění poţadavků vyhlášky můţe mít za následek zrušení rozhodnutí
k provozování stanice. To samozřejmě nechceme, naopak v této činnosti budeme
pokračovat. Či-li provozování záchranné stanice je i nadále naší prioritou.
V oblasti EVVO a práce se školami bychom se měli zaměřit na vyšší efektivitu při
nabízení programů. Dle dlouhodobých zkušeností jsme zjistili, ţe pouze přibliţně kaţdá
desátá škola reaguje a programy si objednává. Obvykle vyuţívají zvýhodněné nabídky
díky grantu nebo si objednávají více programů v jednom roce za sníţenou cenu. Tím
také kompenzujeme mimopraţským školám nemoţnost vyuţívat granty udělené hl.m.
Prahou.
I pro rok 2013-2014 jsme poţádali o grant a s napětím očekáváme výsledek řízení.
V tomto roce chceme iniciovat jednání s MČ Prahy 12 o návrhu chráněného území
Cholupického potoka, kde je poslední lokalita mloka skvrnitého v Praze. Místo je
devastováno cyklisty a těţbou ze strany Lesů ČR. I díky tomu potok poslední léta
pravidelně vysychá. A dále chceme jednat o mokřadu U Vrbiček v těsném sousedství
stanice. Jedná se o vyschlý rybník a podmáčené louky s mnoha druhy obojţivelníků a
dalších chráněných ţivočichů.
3) Závěr jednání Valné hromady sdružení
Závěrem předseda sdruţení Petr Kolomazník konstatoval, ţe stále je před námi mnoho práce,
kterou je nutné udělat. Ostatně výčet aktivit pro následující rok není krátký. Po krátké diskuzi
přítomných bylo jednání Valné hromady ukončené v 12°° hodin.

