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Ladislav Vaindl
redaktor MF DNES

SRNÍMaminka vlčice jednou posla-
la tatínka vlka s vlčaty na borůvky.
To není začátek žádné pohádky
pro děti. Jde o jeden z unikátních
záběrů, které pořídila kamera ve vl-
čím výběhu, nacházejícím se u Ná-
vštěvnického centra v Srní.
Natáčení začalo v květnu a od té

doby mají vědci mnoho hodin ma-
teriálu, který přibližuje život smeč-
ky. „Když se podíváte na záběr, je
jasné, že alfa samec dostal za úkol
malé ohlídat. Místo toho si ale lehl
na kámen a usnul. Vlčata pod dozo-
rem nemá,“ popisuje scénu vedou-
cí návštěvnického centra Jiří Kec.
A malé šelmy toho využijí. „Zdá

se, žemají zakázáno vylézt na vyso-
ký pařez. Vlče se podívá na tátu,
když vidí, že spí, pokyne bráchovi.
Podle toho, že obamají čumáčky fi-
alové od borůvek, se zdá, že už jich
mají dost. A jedno vlče v pařezu ucí-
tí něco od masa, zřejmě ponravu.
Je ale trochu nemehlo, a tak zakop-
ne a spadne z pařezu. Velká rána
vzbudí tátu. Ten se nejdříve protáh-
ne, a když vidí, co se stalo, zavolá
si k sobě provinilce. A jako správný

táta od rodiny, když se něco přiho-
dí, odvede dětičky kmamince,“ po-
pisuje scénu vedoucí návštěvnické-
ho centra Jiří Kec.
Díky kvalitní kameře mají odbor-

níci nově i detailní záběry z vlčího
života. „Podařilo se nám natočit
spoustu zajímavých věcí. Je na co
se dívat,“ dodává Jiří Kec.
Díky natáčení se například poda-

řilo odhalit, jakým způsobem šel-
my ve smečce přistupují k potravě.
„Mnoho lidí si myslí, že to u nich je
tak, kdo si co urve. Ukazuje se, že
je to velký omyl. Všechno má svůj
přesný řád,“ konstatuje.
Ve výběhu si vlci sami lovit nemo-

hou.Maso jim nosí zaměstnanci ná-
rodního parku. To, co je pak na zá-
běrech k vidění,možnámnohé pře-
kvapí.
„Jako první jde k potravě alfa sa-

mec. Prověřuje ji i okolí, zda někde
nejsou například pasti. Je schopen
kolem kroužit třeba i dvě hodiny,
dokud si není jistý. Pakmůže smeč-
ka hodovat. Pokud má alfa samice
mláďata, má sama přednost u
žrádla dle své potřeby. Poté pustí
alfa samec k potravě ostatní členy
smečky. Dělá vlčici takového
ochránce. Když se nají i ona, pustí
k jídlu ostatní,“ říká Jiří Kec.

Vlci se učí hodně rychle
Brzy na řadu přicházejí i mláďata.
Právě kvůli jejich výchově se vlci
sdružují do smeček. Mláďata jsou
rozdělena od nejslabšího po nejsil-
nější, které má právo se jít najíst
jako první. „Vlci jsou velmi chytří.
Mají třikrát větší mozek než psi.
Hodně rychle se učí. To je vidět i
na scéně, kdy jde mládě k potravě.
Je zřejmé, že se přesně snaží napo-
dobit to, co dělal starší vlk. Také je
obezřetné,“ sděluje Jiří Kec.
Pokud člověk vlky nějakou dobu

sleduje, zjistí, že jejich smečka při-
pomíná rozvětvenou lidskou rodi-
nu. „Každý v ní má svou roli, své

úkoly. Třeba i omega samice. I ta je
důležitá. Zejména pro klidné urov-
návání vypjatých situací,“ vysvětlu-
je. Někdy ale jenom konejšení ne-

stačí. „Máme záběry, které ukazu-
jí, jak si smečka poradí se zlobivým
členem. Ten neposlouchal. Proto
si jej vzal alfa samec stranou a s
ostatními, kteří se přidali, mu na-
mlátili,“ vypráví Kec.
Zajímavostí je také podobnost

chování s našimi domácími mazlíč-
ky, psy. „Ti jsou vlastně potomky
vlků. A je to znát. Podařilo se nám
třeba vysvětlit falešnou březost u
fen. Kamera zdokumentovala to,
že starší vlče, samice pomáhá té,
která má vlčata s jejich výchovou.
Dokonce jim někdy dává i své mlé-
ko,“ podotýká Jiří Kec.
Ten také přidává vysvětlení toho,

proč psi vrtí ocáskem. „Je to způso-
bené tím, že vidí někoho příjemné-
ho. Hlavně ale někoho, koho mají
spojeného s jídlem. Natočili jsme
třeba vlče, které spatří svého starší-
ho bráchu a začne ocasem vrtět.
Má radost z toho, že mu nese něco
k snědku,“ vysvětluje.
To, co zachytila kamera, mohou

lidé spatřit během komentovaných
prohlídek, které se v návštěvnic-
kém centru konají.
Ve výběhu v současnosti žije

sedm velkých vlků a čtyři vlčata.
Návštěvníci je mohou pozorovat z
lávky, která se nachází vysoko nad
terénem.

PLZEŇ Nezisková organizace Post
Bellum otevře na podzim pobočku
v Plzni. Hledá lidi, kteří by ji mohli
vést. Organizace stojí spolu s Čes-
kým rozhlasem a Ústavem pro stu-
dium totalitních režimů za veřej-
nou sbírkou vzpomínek Paměť ná-
roda.
„Uchovávají se v ní vzpomínky ve-

teránů, odbojářů, přeživších holo-
kaust, disidentů i lidí, kteří stáli ve
službách totalitních režimů 20. sto-
letí,“ řekl Martin Kroupa z Post Bel-
lum. Krajské zastoupení bude i v
Hradci Králové, Zlíně a Moravsko-

slezském kraji. Od vzniku nové po-
bočky si vedení organizace slibuje
příležitost objevit v Plzeňském kraji
osobnosti se zapomenutými osudy,
které svůj příběh dosud nikomu ne-
vyprávěly.
„Doufáme, že se podaří natočit

další vzpomínky lidí, kteří stojí
mimo oficiální seznamy, například
Konfederace politických vězňů či
Československé obce legionářské,“
řekl Kroupa.
Paměť národa čítá tisíce zpracova-

ných pamětníků a je přístupná na
webu široké veřejnosti. (ČTK)

SUŠICE „Otevřete, hospodáři, ote-
vřete vrata, neseme vám věnec ze
samého zlata.“ Těmito verši zaháji-
li v sobotu muži a ženy v krojích
dožínky Plzeňského kraje. Poděko-
vání za úrodu se v letošním roce
konalo v Sušici.

Akce byla spojena s farmářský-
mi trhy. Hlavní atrakcí byl ale do-
žínkový průvod, který vyrazil z lo-
kality Na Futernách a v pravé po-
ledne dorazil na sušické náměstí.
„Nechybělo ani požehnání od fa-

ráře, kterého se ujal farář sušické
farnosti Marek Antoni Don-
nerstag. Pak už nic nebránilo
tomu narazit darované sudy a roz-
dat pivo jak chase, která sklidila
úrodu, tak návštěvníkům,“ uvedla

tisková mluvčí Plzeňského kraje
Alena Marešová.
Na pódiu se odpoledne ještě vy-

střídaly soubor Otavěnky s pěvec-
kým sborem Svatobor. Návštěvní-
ky zaujal také koncert Jakuba Smo-
líka.
Dožínky jsou ve slovanské lidové

kultuře svátek sklizně slavený na
konci žní, patrně s předkřesťanský-
mi kořeny. Podobnými oslavami
konce sklizně jsou události jako vi-
nobraní a dočesná.
Mezi hlavní atributy oslav patří

dožínkový věnec. Ten býval ve sta-
vení ponechán až do jarní setby.
Účastníci dožínek si hlavy zdobili
věnci z květů a klasů, ty dávali i na
pracovní nástroje.

Plzeňský kraj uspořádal slavnost
již posedmé. „Náš kraj má venkov-
ský charakter a je důležité připomí-
nat si tradiční zvyky, mezi které
dožínky bezpochyby patří. Dík
proto patří zemědělcům a farmá-
řům, kteří se starají o úrodu a naši
krajinu,“ uvedl hejtman kraje Jo-
sef Bernard.
Letošním dožínkám předcházela

i kontroverze. Ozval se předseda
regionální agrární komory Jaro-
slav Šíma. O jejich konání se prý ze-
mědělci dozvěděli až z médií. Kraj
tvrdí, že předsedu pozval a že
chce se zemědělci spolupracovat
stejně jako dosud. Jen se ale letos
více zaměřil na drobné farmáře.
— Ladislav Vaindl

Koupím
Pianino nebo křídlo. 602366831138632

Návštěvnické centrum šumavského parku v Srní přibližuje šelmy pomocí záběrů webkamer

Vlci jsou
občas jako
lidé, zjišťují
turisté

INZERCE

Dožínky Velkou atrakcí byl dožínkový průvod i pohled na pestré kroje. Foto: Ladislav Vaindl,MAFRA

Vlci ze SrníNatáčení na Šumavě začalo v květnu. Od té dobymají vědci mnoho hodinmateriálu, který vidí i hosté centra. Foto: Ladislav Vaindl,MAFRA

Pobočka Paměti národa
chce hledat lidské osudy

PLZEŇ Plzeňská společnost West
Media, která buduje a vlastní v Čes-
ku, na Slovensku a ve Španělsku síť
zábavních a vzdělávacích parků, ote-
vřela svůj devátý dinopark v ruském
městě Bělgorod. „Celková hodnota
převyšuje čtyři miliony eur (přes
105milionů Kč), West Media tam do-
dala přes 90 statických i robotic-
kých modelů dinosaurů,“ řekl Jiří
Machálek ze společnosti.

Firmě se tak povedlo dokončit pro-
jekt prvního franšízingového dino-
parku a vstoupit na ruský trh. „Jen
za první dva dny prošlo branou do
druhohor přes jedenáct tisíc platí-
cích návštěvníků,“ řekl.
Kromě modelů a dekorací, které

vyrábí ve vlastní dílně, dodala firma
technické zabezpečení parku včetně
ostatních aktivit, jako jsou 3D kino s
panoramatickým filmem,muzeum s
replikami fosilií a koster z druho-
hor, dětské atrakce a know-how.
Součástí sítě je nyní devět dinopar-
ků - v Plzni, Praze, Liberci, Ostravě,
Vyškově, v Bratislavě, Košicích a od
poloviny roku 2014 také ve španěl-
ském Algaru. První dinopark se ote-
vřel před 14 lety v Plzni. (ČTK)

„Mnoho lidí si myslí,
že to u vlků je tak,
kdo si co urve. To je
velký omyl. Všechno
má svůj přesný řád.“
Jiří Kec

vedoucí návštěvnického centra

Plzeň

Bezdomovec
zemřel po ranách
mačetou
V noci na neděli byl v Plzni zavraž-
děn bezdomovec. Podle prvních in-
formací zemřel rukou jiného bezdo-
movce, který na něj vzal mačetu.
Podezřelý je ve vazbě. „Dvaačtyřice-
tiletý muž usmrtil pětačtyřicetileté-
ho muže mačetou,“ sdělila policej-
ní mluvčí Dagmar Brožová. K zloči-
nu došlo na okraji městské části
Roudná vedle zahrádkářské kolo-
nie, kde jsou příbytky bezdomov-
ců. Pachatele, který se podle infor-
mací MF DNES, měl sám přihlásit,
umístili policisté do cely. Dechová
zkouška ukázala v jeho krvi 1,81 pro-
mile alkoholu. Trestní sazba se po-
hybuje v rozmezí 10 až 18 let. (ban)

Plzeňský kraj

Sklizeň bude až
o 20 procent horší
než loni
Sklizeň obilovin a olejnin v Plzeň-
ském kraji bude letos o 15 až 20 pro-
cent horší než loni. „Shodný pro-
pad bude ve výnosech pšenice i řep-
ky, u jarního ječmene to bude o de-
setinu horší, pouze u ozimého ječ-
mene nemusí být propad,“ řekl šéf
krajské agrární komory Jaroslav
Šíma, předseda představenstva
Osecké zemědělské a obchodní spo-
lečnosti. Potíže způsobilo hlavně su-
cho v květnu a v červnu. Zrno je
menší, podobně jako počet klasů
na metr čtvereční. Obilí v ČR bude
podle Šímy dost, pouze se ho méně
vyveze a budou chybět tržby. (ČTK)

Dožínky nabídly podívanou

Síť dinoparků plzeňské
firmymíří i do Ruska


