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CHYSTÁME NOVÉ
INTERAKTIVNÍ
PRVKY V AREÁLU

VYDŘATA SE
PŘESTĚHOVALA
DO NĚMECKA

Čtyři nové venkovní interaktivní prvky
vzniknou do léta v areálu naší stanice.
Novinka bude sloužit k ekologické
výchově.

Dvě vydřata, která už si bohužel
zvykla na člověka a do přírody se
vrátit nemohou, si v Pavlově sbalila
kufříky a vyrazila směr Německo.

Uzavřeli jsme rok 2021 a máme pro
vás kompletní statistiku, jak to v loňském roce v naší stanici vypadalo.
Přijali jsme 1 153 hendikepovaných
zvířat.
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LONI JSME PŘIJALI
1 153 ŽIVOČICHŮ

UPLATNĚTE SI DAR PRO NAŠI
STANICI NA DANÍCH.
| STRANA 5

DVĚ MALÁ VYDŘATA SE Z PAVLOVA PŘESTĚHOVALA DO
NĚMECKÉHO WEILBURGU. POMÁHAJÍ S EKOVÝCHOVOU.
| STRANA 3

CELÉ ROKY JEZDÍ PRO RANĚNÁ ZVÍŘATA, TEĎ SÁM
POTŘEBUJE VAŠI POMOC.

ZVÍŘECÍ OBYVATELÉ
SE PŘEDSTAVUJÍ.
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MILÍ
PŘÁTELÉ,
a je tady nový rok a s ním nejen
tři dvojky, ale možná také novoroční předsevzetí, spousta
plánů, přání a třeba také touha,
aby už ta únavná covidová
doba skončila, mohli jsme se
nadechnout, chodit bez obav
do restaurací, kina, divadla, na
oslavy a zkrátka dělat to, co nás
baví a naplňuje. Mimo těžkostí,
které teď prožíváme určitě všichni, vedle nás žijí tací, kteří
takové štěstí nemají a navíc se
musí denně vypořádávat se
zdravotními komplikacemi.
Jedním z nich je i náš kolega
Vláďa, který bojuje se zákeřnou
roztroušenou sklerózou.
Přimlouváme se, pokud budete
chtít v novém roce udělat dobrý skutek, abyste se zapojili do
sbírky Darujme.cz a třeba
i korunovými částkami přispěli
na jeho nové neurostimulátory.
Pak nám déle vydrží a bude
nadále jezdit pro zraněná
zvířátka po celé Vysočině :-)
Když jsme u dobrých skutků,
pokud jste v loňském roce
přispěli na zvířátka v naší stanici,
nezapomeňte na daně a nechte si u nás potvrdit dar, který si
pak odečtete od základu daně
z příjmů. V aktuálním vydání
newsletteru se také dočtete, že
plánujeme dvě nové stezky
a výukové interaktivní prvky
v areálu stanice a v číslech se
ohlížíme za náročným loňským
rokem. Opět máme prosbu,
která souvisí s nákupem
v Tescu, a ještě rádi informujeme o tom, že dvě vydřata se
přestěhovala do Německa, kde
budou pomáhat s ekologickou
výchovou. Přejeme vám krásné
počtení, v novém roce pevné
zdraví, plno energie a vůle
překonávat ne vždy snadné
překážky.
Váš tým Stanice Pavlov
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DĚTI SE ZÁBAVNOU FORMOU NAUČÍ
ROZEZNÁVAT STOPY ZVÍŘAT NEBO
DRUHY PTAČÍCH PŘÍBYTKŮ
Čtyři nové venkovní interaktivní prvky vzniknou do léta v areálu naší
stanice. Novinka bude sloužit k ekologické výchově žáků během
výukových programů a komentovaných prohlídek. Díky novým
stálým interaktivním prvkům, které doplní zatím jen statické
výukové tabule u nás v Pavlově, budou moci děti zkoumat, zkoušet
a objevovat.
„Na jednom z prvků budou děti spojovat zvířátka s jejich stopami,
v rámci dalšího budou zkoumat, jaké příbytky patří tomu kterému
ptáčkovi, u další zastávky se například dozví, kolikrát za minutu stihne
datel uhodit do dřeva a samy si vyzkouší, jak zní datlování do pěti
druhů stromů,“ prozradila Petra Hulvová, realizátorka vzdělávacích
programů z naší záchranné stanice. Novinka vznikne díky Nadaci
rozvoje občanské společnosti a podpoře Grantového programu
PEPCO s názvem „Více pro děti…každý den“.

Foto: Jaroslav Loskot, Stanice Pavlov
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Foto: Jaroslav Loskot, Stanice Pavlov

VYDŘATA SE PŘESTĚHOVALA DO NĚMECKÉHO
WEILBURGU
Poslední měsíce byly u nás ve stanici
ve znamení péče o malé vydry. Některé
zůstanou v Pavlově, jiné se vrátí do přírody
a dvě malá vydřata se dokonce
přestěhovala do Německa.
K naší dospělé Máje přibyl Alfons, který jen
jak trochu vyrostl, se mohl přestěhovat do
venkovního výběhu v naší expozici. Další
čtyři vydry jsou u nás v zázemí, nezvykají
si na lidi a počítáme s tím, že se brzy vrátí
do volné přírody. A další dvě vydřata, která
už si bohužel zvykla na člověka, jsou
ochočená a v přírodě by sama nepřežila,
si sbalila své kufříky a vyrazila směr
Německo, kde budou ve vzdělávacím
středisku Wildpark Alte Fasanerie ve
Weilburgu nedaleko Frankfurtu nad
Mohanem přispívat k osvětě, propagaci
a vzdělávání v oblasti přírody a životního
prostředí. „Vůbec poprvé jsme
spolupracovali s německým partnerem,
kterého nám doporučil kolega z Rakouska.

Ve středisku u našich západních sousedů
působí Češka paní Pátková, se kterou jsme
komunikovali, zjistili, že u nich budou mít vydry
vhodné podmínky, a domluvili se na přesunu,“
uvedl ředitel Zbyšek Karafiát. Například vydří
kluk Bonifác je v plzeňské zoo, ale jinak není
běžné, že se takto vydry přesouvají do
podobných zařízení. Pokud je to jen trochu
možné, nejsou ochočené a zvyklé na člověka,
vracejí se zpět do přírody. „V takových
případech spolupracujeme s kolegy z Holandska, tam mají letité zkušenosti a jsou na návrat
do přirozeného prostředí vybaveni,“ doplnil
ředitel.

Zdroj: FB Landesbetrieb HessenForst
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Foto: Jaroslav Loskot, Stanice Pavlov

ROKY JEZDÍ PRO RANĚNÁ ZVÍŘATA, TEĎ
SÁM POTŘEBUJE VAŠI POMOC
Vladimír Votřel, pro záchrannou stanici
v Pavlově pracuje pátým rokem. Každodenně
sedá za volant a jezdí po celé Vysočině, aby
vyzvedl zraněná zvířata, případně mláďata,
která záchranu potřebují, a přepravil je do
Pavlova. Celé roky pomáhá, teď by pro změnu
ocenil vaši pomocnou ruku. Na dárcovském
portálu Darujme.cz a s podporou Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové sbírá finance na
pořízení speciálního neurostimulátoru, který
zbrzdí rozvoj jeho nemoci – roztroušené
sklerózy.
„Neurostimulátory mi velmi pomáhají a bez nich
bych svojí práci už nedokázal plnit. Nedávno jsem
vyzkoušel nový přístroj WalkAide a bylo to jako
nebe a dudy. Chůze se mi velmi zjednodušila,
kopec najednou nebyl překážkou a dokonce
i schody jsem zvládl bez opory,“ vysvětluje
Vladimír s tím, že pořizovací cena takového
neurostimulátoru vyjde přes 108 tisíc korun.
Nemocné má ale obě nohy, a tak cílová rovinka
čeká na částce 224 712 korun. Zdravotní
pojišťovny však toto zařízení nehradí, a proto se
zapojil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
která na portálu sbírku vytvořila. Do konce sbírky
zbývá 32 dní, aktuálně přispělo 109 lidí, kteří
darovali bezmála 100 tisíc korun. Už se připojila
nadace Agel, která věnovala částku 20 tisíc korun.

„Vláďa je pevnou součástí našeho týmu. Velmi
si cením, že s nemocí bojuje i přesto, že se ozývá
doslova při každém kroku, protože ho trápí hlavně
při chůzi. Ujít 50 metrů je často oříšek. Moc si jeho
pozitivního přístupu vážím, jsem rád, že jsme se
v Pavlově do sbírky zapojili a přimlouvám se, pokud
budete chtít pomoci, za jakoukoliv částku, která
Vláďovi pomůže k pořízení speciálních WalkAidů,“
uvedl ředitel Stanice Pavlov, která funguje na
principech sociálního podnikání a zaměstnává 25 lidí
s určitým zdravotním hendikepem.
Vladimír se s diagnózou roztroušené sklerózy
potýká od svých 18 let. Nemoc ho hodně omezuje
v pohybu, ale statečně vzdoruje. Aby se udržel
v dobré fyzické i psychické kondici, zaměřil se na
sport. Věnuje se jezdectví a závodí v disciplíně
Paradrezura. Získal dva tituly Mistra ČR a byl
součástí reprezentace pro Mistrovství Evropy 2019.
Neurostimulátory nabízí řešení. Každý váš dar je pro
Vladimíra nadějí, že i nadále bude moci stát na
vlastních nohách.
„Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří sbírku sdílejí,
že mě podporují a pomáhají. Děkuji všem, co
jakoukoliv částkou podpoří dosáhnutí cíle 225 tisíc
korun. Budu vás včas informovat o aktuálním vývoji
a slibuji, že nezneužiji ani korunu na jiný záměr,“
vzkazuje na závěr Vladimír Votřel.
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MŮŽEME ZÍSKAT
PODPORU OD
TESCA, HLASUJTE
PRO PAVLOV
Náš projekt Učíme se s přírodou se dostal do
finále programu Nadačního fondu Tesco „Vy
rozhodujete, my pomáháme“ a vy teď můžete
přímo v prodejnách Tesca rozhodnout, kolik
peněz od fondu získáme.

Foto: Jaroslav Loskot, Stanice Pavlov

NEZAPOMEŇTE SI DAR
PRO NAŠI STANICI
UPLATNIT NA DANÍCH
Blíží se konec března, resp. konec června,
a s ním pro většinu z nás často nemilé daňové
povinnosti. Nutnou administrativu bychom vám
chtěli ulehčit a zároveň připomenout, že dary,
které jste zvířátkům v naší stanici v průběhu roku
2021 zaslali, si můžete podle určitých pravidel
odečíst z daňového základu.
Za loňský rok si mohou zaměstnanci ale také
firmy snížit svůj daňový základ pro výpočet
daně z příjmů o mimořádně vyšší část ve výši
30 %. Dočasnou úpravu, která se v letošním
roce vrací zpět na 15 %, přinesla legislativní
novela z února loňského roku.
Potvrzení o daru jsme Vám často vystavovali
okamžitě po vyřízení adopce nebo
kmotrovského příspěvku, případně
jednorázového daru, ale pokud jste „papír“
někam založili nebo jste ho původně nechtěli,
ale přišli jste na to, že by se hodil, určitě nás
kontaktujte na e-mailu:
zachranazvirat@stanicepavlov.cz a my vám
potvrzení s částkou rádi připravíme a zašleme.

Až do 13. února získáte za každý nákup v obchodě jeden žeton, kterým můžete pro naši stanici
hlasovat. Pokud budeme mít nejvyšší počet
hlasů, dostaneme 30 tisíc korun.
Peníze půjdou na vytvoření Vydří cesty, na které
se nejen děti, ale třeba také dospělí dozví řadu
informací o životě těchto nočních živočichů. Na
Vydří stezce přímo v areálu naší stanice bude
umístěno pět interaktivních výukových tabulí,
kde si návštěvníci prověří své znalosti o vydrách
nebo se přímo vžijí do jejich kůže. Například se
dozvíte, jak taková vydří rodina vypadá, proč se
vydry musí stále bát, kdy je vydra ve svém živlu
a jaké má příbuzné. Jde o další prvek tzv.
zážitkové pedagogiky u nás ve stanici, který
vznikne ještě v letošním roce.
Jen, prosíme, připojte do e-mailu potřebné
údaje, ať nám administrativu ulehčíte – vaše celé
jméno, datum narození, případně IČO, pokud
máte potvrzení na firmu, adresu trvalého
bydliště/firmy a ideálně kolik peněz jste v roce
2021 poslali. Pokud si to nepamatujete, nevadí,
dohledáme :-)

DO EMAILU PŘIPOJTE
celé jméno dárce
adresu trvalého bydliště
datum narození / IČO
kolik peněz a kdy jste
darovali
zašlete na e-mail:
zachranazvirat@stanicepavlov.cz
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PŘÍBĚHY ZVÍŘAT NEJEN
Z PAVLOVA
V první půlce prosince jsem převzali dvě vydřata. Jejich matka
zemřela na silnici u odbočky k čerpací stanici Čepro u Šlapanova.
Tamější propustek pod silnicí nemá suché břehy a je poměrně
dlouhý, pravděpodobně z toho důvodu se vydří samice rozhodla do
něj nelézt a šla raději přes silnici... Dvě vydřata, která zůstala sama
v noře, se večer vydala hledat pomoc a pracovníci firmy ČEPRO je
našli. V současné době se oběma vydřím klukům daří dobře a už
přijímají masitou potravu.

Nedaleko Štířího dolu u Krucemburku se našla tahle velmi zesláblá
volavka popelavá. Měla omotanou starou mucholapku kolem
zobáku a nemohla tak žrát. Nejdříve se stěhovala do rozlétávací
voliéry a když všechno dobře dopadlo, mohli jsme ji vrátit zpět
domů, do přírody.

Česká společnost ornitologická vyhlašuje ptákem roku 2022 zvonka
zeleného. Za posledních deset let jsme v Česku přišli o dvě třetiny
populace tohoto ptáčka. Hlavní příčinou je závažná ptačí choroba
trichomonóza. Nemoci se říká krmítková nákaza, podle místa, kde
se ptáci nakazí nejčastěji. Proto, prosíme, přikrmujte zodpovědně
a udržujte krmítko v čistotě. Pokud se u krmítka začnou objevovat
apatičtí pěvci, přestaňte s přikrmováním a místo důkladně
vydezinfikujte.

Kolegyně Petra Hulvová spolu s malými čtenáři pokřtila nové
ptačí krmítko u Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově
Brodě. Křest se uskutečnil u příležitosti 20. výročí založení
krajské knihovny a součástí akce byla také přednáška
o ptácích.
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SOVA PÁLENÁ ŽOFKA
Žofka se vyklubala u nás v záchranné stanici Pavlov. Od malička je
zvyklá na člověka, a tak není možné
její vypuštění do volné přírody.
V současné době s námi Žofka a také
o rok mladší Julián jezdí do škol
a školek s programy v rámci
ekologické výchovy. Těší se velké
oblibě u dětí, které si je můžou
pohladit.
Sova pálená je středně velký druh
sovy. Nápadná je především díky
výraznému srdcovitému závoji kolem
očí. Celosvětově je nejrozšířenějším
druhem sovy vůbec, přičemž žije na
všech kontinentech s výjimkou
Antarktidy. Na území Česka však
hnízdí už jen velmi vzácně, podobně
jako v případě sýčka obecného jich
ubývá... V Česku žije už jen přibližně
100 párů sovy pálené.
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Foto: Jaroslav Loskot, Stanice Pavlov

LONI JSME PŘIJALI
REKORDNÍCH 1 153
ZVÍŘAT

Také jsme bohužel řešili tři případy otravy - otravu řepkou
u sudokopytníků, otravu jedem na myši u sovy pálené
a také podezření na otravu karbofuranem u káně lesní.
Navíc jsme rozvinuli debatu ohledně financování testování
na jedy a našlo se mnoho dárců, kteří chtěli testování
finančně podpořit. Díky za vás!

Uzavřeli jsme rok 2021 a máme pro vás
kompletní statistiku, jak to v loňském roce
v naší stanici vypadalo. Přijali jsme 1 153
hendikepovaných zvířat, tedy o 12 % více oproti
roku 2020.

Pozitivní byly také návštěvy jednotlivců, rodin a škol. Loni
se našich výukových programů zúčastnilo celkem 2 144
dětí, od dubna do října jsme komentovanými prohlídkami
provedli 631 návštěvníků a celkově do areálu stanice
zavítalo 3 073 lidí. Novinky se dějí i v případě vzhledu
pavlovského areálu. Loni u nás vznikl želví výběh s jezírkem
a také máme novou kruhovou venkovní učebnu, ke které
jsme zároveň opravili cestu.

Mezi nejčastější příjmy patřili ptáci. Celkem se jich
k nám do stanice dostalo 753, dále 392 savců
a osm plazů. Zajímavostí je, že jsme se starali také
o kriticky ohrožené druhy – například netopýra
černého, výrečka malého – 15letou samici ze ZOO
Jihlava, silně ohroženého chřástala vodního, sýce
rousného, bobra evropského nebo slepýše
křehkého. Bezmála 50 % příjmů představovala
mláďata – těch bylo rovných 481. Zvýšený příjem
živočichů si vysvětlujeme jak zvyšováním
povědomí o stanici, tak i morální odpovědností
obyvatel Kraje Vysočina, a za to vám všem
děkujeme.
Emočně silná byla také květnová záchrana čtyř
čápat z komínu u zámku Valeč na Třebíčsku.
Nakonec se to i přes všechna rizika za pomoci
třebíčského HZS podařilo a mláďata jsme předali
do záchranné stanice v Plzni, kde je kolegové
následně formou adopce přidali do okolních hnízd.

Náročný rok bychom nezvládli bez vaší podpory, podpory
všech dárců, adoptivních rodičů, kmotrů mláďat a také 19
praktikantů ze středních a vysokých škol, kteří nám ve velmi
časově obtížné letní sezóně doslova vytrhli trn z paty. Moc
si vaší podpory vážíme a jsme moc rádi, že oceňujete práci,
která je naší každodenní součástí. DĚKUJEME, ŽE
POMÁHÁTE, MÁ TO SMYSL.

Staňte se adoptivním rodičem nebo
kmotrem mláďat.
Informace najdete na našem webu:
adopce/kmotři.

I MALÝ ČIN
VYŽADUJE
VELKÉ
SRDCE...
Jsme neziskovou organizací pečující o hendikepované
živočichy, které pak navracíme zpět do přírody. Zaměřujeme
se na problematiku druhové ochrany, výzkum a ochranu
vydry říční, ohrožených druhů sov nebo norka evropského.
Důležitou součástí našich aktivit v ekologické osvětě jsou
prohlídky záchranné stanice pro veřejnost a výukové
programy pro školy i školky.

Stanice Pavlov, o. p. s., Pavlov 54, 584 01 Pavlov, IČ: 28771028, tel.: 734 309 798,
email: zachranazvirat@stanicepavlov.cz, FB: @stanicepavlov

