
HRADECKO a okolí

Krajské dožínky smáčel déšť

PETR VAŇOUS

Hradec Králové – Ani
pošmourné počasí neodra-
dilo stovky lidí, aby se v so-
botu vydali k hradeckému
koupališti Flošna a před
Všesportovní stadion na v
pořadí již čtrnácté krajské
dožínky. Tradiční svátek
sklizně kromě neodmysli-
telných regionálních po-
chutin a výrobků nabídl ta-
ké bohatý doprovodný pro-
gram. Kromě umělců, mezi
kterými vyčnívala Marcela
Holanová s kapelou, se ná-
vštěvníkům předvedly i ze-
mědělské stroje a zvířata.
Dvoudenní akce odstar-

tovala již během pátečního
dopoledne programem pro
školy. „Děti mohly zhléd-
nout výstavu zemědělské

techniky, seznámit se s
praktickými ukázkami práce
se zvířaty včetně stříhání
ovcí, práce se psy a drezůrou
koní,“ uvedla za pořadatele
ředitelka Regionální agrární
komory Jaroslava Nekvasi-
lová.
Sobotní program tradičně

zahájil dožínkový průvod s
kočárovou jízdou městem.
Průvod vyrazil v 11 hodin od
zimního stadionu na Malé a
Velké náměstí, poté se vydal
po malém okruhu k Magis-
trátu města, kde se připojily
mažoretky a kapela s Dóžou
– maskotem Královéhra-
deckých dožínek. Konečná
zastávka byla přímo před
hlavním pódiem, kde se
uskutečnilo předávání oce-
nění zemědělcům a potra-
vinářům.

LETOŠNÍDOŽÍNKYprovázelo deštivé počasí, ale návštěvníky neodradilo. Foto: Deník/Michal Fanta

Ocenění potravináři
Celkový vítěz
BEAS – pekárna Lično
za výrobek Štrůdlík s jablky
Maso a masné výrobky
ZEPO Bohuslavice – Bo-
huslavická tlačenka
Alko a nealko nápoje
ZD Podchlumí Dobrá Voda
– Zelná šťáva
Mléko a mléčné výrobky
Jiří Pácha – Farma pod li-
pou – Tvaroh
Mlýnské a pekárenské vý-
robky
BEAS – pekárna Lično
za výrobek Štrůdlík s jablky
Výrobky z ovoce a zeleniny
KAND – Kečup KAND s
česnekem
Ostatní výrobky
FABIO PRODUKT – FABIOL
– olej ve spreji

Vlci budí emoce: Chovatelé ovcí vytáhli do
boje a „přepadli“ školení Vlčích hlídek
S vidlemi a transpa-
renty protestovali
proti vlčí nadřazenosti

JIŘÍ ŘEZNÍK

Policko – „Dost už bylo tý-
rání našich zvířat!!! Vlky ta-
dy nechceme, divočinu na
Aljašku, Naše zvířat necho-
váme pro vlčí tlamy.“ Těmi-
to a dalšími nápisy doplně-
nými o fotografie zakrváce-
ných a roztrhaných ovcí
vyrazili v pátek večer desít-
ky lidí na manifestaci proti
šíření vlka na území CHKO
Broumovsko.
Povolená manifestace se

před budovou Správy CHKO
v Polici nad Metují nakonec
nekonala. „Musíme se pře-
místit na Mýto, protože se
nás bojí a školení mají tam,“
vyzval chovatel ovcí Jan Šefc
necelou stovku přítomných,
aby se přemístili do několik
kilometrů vzdálené restau-
race, kde se mělo konat
školení Vlčích hlídek. Jejich
dobrovolní členové mají
hledat pobytové znaky vlka
a tipovat vhodná místa na
umístění fotopastí.
A právě tohoto školení

chtěli využít chovatelé ovcí,
ale třeba i houbaři a další
lidé, kteří z činnosti výskytu
vlka nejsou nadšeni, aby

přišli říct hlasité ne rozšiřo-
vání vlka. A nutno říct, že si
nebrali servítky.
„Vylezte ven vy srabáci,

neschovávejte se. Už bylo
dost týrání zvířat,“ křičel do
megafonu chovatel ovcí Jan
Šefc,
megafonu
Šefc,
megafonu

zatímco několik dalších
lidí zvedlo nad hlavu vidle s
transparenty, jejichž sdělení
ukazovali do oken salónku,
kde mělo probíhat školení.
Nakonec se demonstranti
na setkání aktivistů „nano-
minovali“ a zcela zaplnili
salónek – ti co se nevešli
zůstali stát venku pod okny.

OCHRANNÁ ŘEŠENÍ JSOU
PRÝ NEPOUŽITELNÁ

JSOU
NEPOUŽITELNÁ

JSOU

„Vadí nám neúnosné rozši-
řování vlčích smeček na
Broumovsku. Vlci ztratili
svoji plachost, chovají se
nepřirozeně. V přírodě ne-
plní svoji funkci, kdyby ji
plnili nic proti nim nemá-
me. Týrají hospodářská zví-
řata. Účinná

Týrají
Účinná
Týrají hospodářská
Účinná

hospodářská
ochrana proti

vlkům v zemědělství nee-
xistuje, nabízená ochranná
řešení Správy CHKO jsou v
praxi nefunkční,“ hlásal do
megafonu Šefc. „Vy jste totiž
takový ochránci zvířat, že
chráníte jen jedno a ostatní
zvířata vás nezajímají,“ lá-
teřil.
A pak se pustil do kon-

krétních příkladů, že rady

ochranářů, jak ochránit stá-
da, nefungují. „Pastevečtí psi
v obydlené oblasti je ne-
smysl. Kolem každé ohrady
vede turistická cesta, zahra-
da nebo silnice. A hlídání

stád lidmi? Tady paní Za-
chariášové je 75 let, celý léto
chodí s hráběmi a vidlemi,
vy čumíte do monitoru, a
do rána ji ovce sežere vlk.
Vysvětlete jí, když celý den

maká na poli, jak si má v
noci ty svoje zvířata hlídat.
Tak jí je hlídejte vy, když
chcete chodit po lese,“ roz-
katil se Jan Šefc

po
Šefc
po
na adresu

zaskočených ochránců pří-
rody.
Ti se sice snažili opono-

vat, ale jejich názory na
obranu vlka demonstrující
slyšet nechtěli a zanikli v
hlasitém moři naštvané
většiny. Argument, že „člo-
věk zabírá vlkovi místo“
mnohé rozčílil natolik, že
houstnoucí atmosférou za-
čala létat i ostrá slova, ale i
příměry z nichž až mrazilo.
„Stále nám říkají – hlídejte
si lépe svoje stáda, máte je
nezabezpečený. Ale to je
stejný, jako byste dal do
mateřský školy učitele pe-
dofila, a matkám těch ma-
lých dětí řekl, že si je musí
lépe hlídat, on že ten pedo-
fil taky potřebuje práci, že
pravděpodobně budou s tím
problémy problémy, ale ať
si udělají nějaký opatření,
aby jim je třeba nezar-
dousil,“ vytáhl mrazivý pří-
klad Jan Šefc.

vytáhl
Šefc.
vytáhl

KULKA JE ZA ČTYŘI KO-
RUNY, PLOTY ZA MILIÓNY
Nejen chovatelé ovcí, ale
třeba i houbaři, kteří se s
vlkem potkali zastávají ná-
zor, že do hustě zabydlené

oblasti, jakou CHKO Brou-
movsko je, prostě tento
predátor nepatří. Připomí-
nají, že vlk se od pradávna
lovil, protože ho lidé pova-
žovali z škůdce a báli se ho.
„Dávám to jako návrh mys-
livcům, ať nosí obojky s ku-
sem řetězu a střílej v lese
psy. Kulka stojí čtyři koruny
a je to vyřešený. Ploty za
stamilióny nic nevyřeší, to
tvrdím já, senohrab Jan
Školník,“

já,
Školník,“

já,
hodil do placu je-

den z přítomných radikální
řešení, jak rázně vlčí otázku
řešit.

CHTĚJÍ ROZHÝBAT
KOMPETENTNÍ
CHTĚJÍ
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ZADKY
Přestože názory chovatelů
zněly hodně hlasitě, Jan Šefc
si nemyslí, že by to nějak
stanovisko ochranářů po-
změnilo. „Nechtěj slyšet jiný
názor. Chceme vyvolat jed-
nání na ministerstvu život-
ního prostředí,“ říká Jan Še-
fc, který na ministerstvo již
psal, ale žádné odpovědi se
zatím nedočkal. „Nikdo z
kompetentních s námi ne-
chce jednat. Řešili
kompetentních

Řešili
kompetentních

jsme to i
přes Asociaci soukromého
zemědělství ČR. Doufám, že
dnešní demonstrace aspoň
malinko zvedne ty úřednic-
ký zadky a bude se něco
dít,“ chce být optimista
chovatel ovcí.

NAMANIFESTACIdorazili i policisté. Výměnanázorů sice byla ze
strany vlčích odpůrců hodněhlasitá, ale v incident nepřerostla.
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