VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA ZCELA JEDINEČNOU HISTORICKOU UDÁLOST

NÁVRAT DIVOKÝCH KONÍ
DO VÝCHODNÍCH ČECH

KDE:
SOBOTA 20. LEDNA 2018
OD 9 HODIN

KDE:
OCHR. STANICE PLACHTA
NA CVIČIŠTI, HRADEC KRÁLOVÉ

Tušíte, co má společného divoký kůň a palmový olej?
Divocí koně cválají přesně do těch míst, kde vznikaly myšlenky
na velké mezinárodní antipalmařské tažení.
www.stoppalmovemuoleji.cz/kone.php

Základní informace

KDY a KDE: 20. ledna 2018 v celostátně
proslavené, evropsky významné lokalitě
soustavy Natura 2000 a přírodní památce
Na Plachtě v Hradci Králové a také
v nestátní přírodní rezervaci Ptačí park
Josefovské louky u Jaroměře
SRAZ: v 9:00 u ochranářské stanice Plachta,
v ulici Na cvičišti, nedaleko rybníka Plachta,
v areálu cvičiště Základní kynologické
organizace Nový Hradec Králové

Na evropském kontinentu byl
divoký kůň člověkem bohužel
vyhuben, díky izolaci Britských
ostrovů však v drsném prostředí
Exmooru přežili divoce žijící koně,
kteří původním divokým koním
Evropy
odpovídají
nejenom
vzhledem, ale i řadou genetických
znaků. A především se u nich
zachovaly
všechny
„divoké“
vlastnosti nutné pro život bez lidské
péče.

Právě kombinace unikátních vlastností, nenáročnosti, autentického vzhledu
a schopnosti celoroční venkovní pastvy bez potřeby přikrmování a jiné péče,
činí z divokých koní z Exmooru nejvhodnější zvíře pro nejekologičtější péči
o přírodovědně cenná území.
Přírodní památka Na Plachtě a Ptačí park Josefovské louky právem patří mezi jedny
z nejhodnotnějších přírodních území Východních Čech. Spojení unikátních zvířat
s unikátní přírodou je proto obrovským svátkem všech milovníků zvířat a přírody
a zároveň obrovským úspěchem i výkladní skříní východočeské ochrany přírody.
Přijďte s námi proto tento krásný, historický i slavnostní okamžik důstojně oslavit
a přivítat ve Východních Čechách divoké koně z Exmooru s úctou, pokorou i omluvou
za to, jak jsme se k jejich předkům zachovali. Do Východních Čech se totiž vrací po
několika tisíciletích, kdy je zde člověk nemilosrdně vyhubil, ačkoli zde žili
statisíce let před ním.
Protože vzhledem ke složitosti odchytu a převozu nevíme, v kolik hodin přesně divocí
koně do Východních Čech dorazí, a budeme na ně trpělivě čekat, zpestříme si čekání
bohatým doprovodným programem, kdy se zaměříme jak na problémy přírody naší
i celosvětové ochrany přírody.

Orientační program
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-16:30

od 9:45

10.00-1015

10:15-11:15
10:30-11:30
10:45-16:00

11:00-11:30
11:15-12:30

11:30-14:00

11:45-12:00
12:00-12:15

přivítaní účastníků, organizační pokyny
slavnostní ocenění „Ochranářských ikon, celebrit, hrdinů, bojovníků
a vědců Plachty“ – veřejně poděkujme těm, kdo Plachtu zachránili
dobrovolnická brigáda na podporu přírody Plachty (likvidace
invazivních akátů a dalších dřevin, kosení a odklízení trávy, údržba
zoostromů, hmyzího hotelu, vytváření motýlích pelíšků a včelích
hnízdišť, obnova a údržba tůní pro obojživelníky a zídek pro plazy,
odklízení odpadků, vytvoření broukoviště, část nářadí zajištěna, ale
možno vzít i vlastní typu hrábě, vidle, rýče, lopaty, křovinořezy)
stromolezectví a péče o zoostromy, ukázka správné a bezpečné
likvidace náletových dřevin a údržby zeleně, zásady péče
o zahradnické a lesnické techniky tak aby co nejdéle vydržela
krátká přednáška Špinavý palmový olej a strhující příběh o tom,
jak s ním postupně celosvětově zatočíme +podrobnější informace
k Mezinárodnímu dni bez palmového oleje, tedy Dni, kdy napíšeme
nadnárodním korporacím, že palmáč už ne! (promluví zde někteří
přední aktéři kampaně)
přednáška s promítáním fotografií na téma „Unikátní přírodní
bohatství Plachty“
ekosoutěž pro děti s odměnou - prvních pět výherců vyhraje odměnu
pro celou svoji školní třídu a bezpalmové pozornosti od sponzorů
prodej benefičního zboží e-shopu PomahamPrirode.cz (ptačí
a netopýří budky, krmítka, hmyzí hotely, ježčí pelíšky, benefiční
dárkové certifikáty, prkénka s ornitologickými motivy, vzpomínkové
ekoklíčenky vyrobené z náletových dřevin pocházejících z Plachty,
trička a látkové tašky v biokvalitě + představení Ekokaravanu,
bezplatná poradna o přírodě a její ochraně
ukázka výcviku psů členy základní kynologické organizace HK
praktická ukázka, jak správně vybudovat tůň pro obojživelníky +
soutěž mezi družstvem profesionálních ochránců přírody, družstvem
dětí, družstvem zástupců veřejnosti a bagrem prof. ochránců přírody
z firmy NaturaServis
prezentace kvalitních produktů tuzemských bezpalmových
firem + veřejná projekce filmu Green a přednáška o negativních
dopadech palmového oleje na přírodu
krátké povídání o tom, jak Češi pomáhají zachránit Zátoku
nosatých opic na indonéském Borneu
odhalení symbolického hřbitova vyhubených druhů + symbolické
spálení slonoviny a rohoviny okořeněné oslavou čerstvého vítězství,
kdy Čína začátkem letošního roku zakázala prodej slonoviny na svém
území (po spálení slonoviny využijeme oheň pro ohřev občerstvení -

biojablka, pečení „hadi“, pečené biobrambory, event. buřty - podle
toho, co si kdo přinese, zakončené hraním na kytaru a zpěvem)
12:15-12:30 křest aklimatizační ohrady biomlékem a koňským trusem,
vyhlášení boje proti úřednímu šimlu, který mj. o několik měsíců zpozdil
návrat divokých koní do Východních Čech
12:30 -13:00 Červeňák nedáme! Představení iniciativy, která se snaží zachránit před
zničením přírodovědně cenný vojenský prostor v nedalekých
Pardubicích – zachraňme Červeňák pro lidi, zvířata a přírodu!
12:45-13:15 qest pro rodiny s dětmi (ekocesta za pokladem SEV SEVER HK)
13:00-13:15 Bič na palmový olej - vzdání holdu mimořádně úspěšné mobilní
aplikaci, která pomáhá odhalovat palmový olej v potravinách a brzy už
i v krmivech, drogérii a kosmetice
13:15-13:30 prezentace prvního spolku pražských spásačů Pražská pastvina
a iniciativy Prázdné pozemky
13:30-13:45 amatérské divadlo, jak členové ČSOP JARO Jaroměř postupně
zachránili jednoho z nejohroženějších motýlů střední Evropy - vrátí se
díky divokým koním jednou na Plachtu i on?
13:45-14:45 zoologicko-botanicko-mykologická vycházka s pracovníky muzea
Východních Čech v HK, ukáží vám „tajná místečka“ flóry a fauny
cca 16:30
ukončení podle toho jak se komu bude chtít
Uvedené časy jsou orientační. Očekáváme zpoždění způsobené příjezdem
a vypouštěním divokých koní (dorazit by měli cca mezi 10:30 – 12:30), kteří budou
mít v programu absolutní přednost a doprovodný program bude proto přerušen, aby
mohli být vypuštěni okamžitě po příjezdu;)
Na tuto akci neprůběžně navazuje vypouštění druhého stáda divokých koní
v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře - více na www.birdlife.cz/privitanidivokych-koni-na-josefovskych-loukach/.
Více též na:
www.JaroJaromer.cz | www.BirdLife.cz | www.facebook.com/birdlife.cz/ www.Ceskakrajina.cz | www.facebook.com/CeskaKrajina/

Návrat divokých koní, ale i zubrů a praturů do Východních Čech je možné finančně
podpořit v rámci veřejné sbírky na transparentní účet na pomoc přírodě ČR:
2801040757/2010, variabilní symbol: 008, poznámka: Divoci kone VČ (Platby ze
zahraničí: IBAN: CZ2220100000002801040757, BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX),
nebo nákupem dobročinného zboží na www.PomahamPrirode.cz. Provozovatelem
oficiální veřejné sbírky a prodeje dobročinného zboží je Ekologická servisní
organizace (www.esorg.org).

Důležité organizační pokyny
Parkování v lokalitě Na Plachtě může být problematické, zvláště pokud dorazí
větší počet účastníků. Doporučujeme proto zaparkovat na záchytných parkovištích ve
městě nebo rovnou dorazit vlakem či autobusem a dojet na místo hromadnou
dopravou (trolejbus č. 1 a 2, zastávka Na Plachtě).
Své psí kamarády nechejme raději doma. Pokud to možné není, držme je, prosím,
všichni na vodítku a to zejména v místech ohrady s koňmi i v areálu cvičiště.
Snažme se prosím neznečistit trusem a močí (ať už našich psů, nebo nás
samotných) nejcennější místa, kde toto znečištění nejvíce vadí – písčiny a květnaté,
druhově bohaté osluněné trávníky a vřesoviště, nebo také tůně. Tato zdejší stanoviště
jsou přírodovědně hodnotná právě proto, že jsou zatím chudá na živiny. Nikdo v této
lokalitě nebude zakazovat venčení psů, ale bude skvělé, když budeme všichni brát
ohled na zdejší unikátní přírodu a její obyvatele. Koně přijeli na Plachtu právě proto,
aby svojí aktivitou přebytečné a zde zcela „škodlivé“ živiny ze zdejší přírody
odebíraly. Vylučování obecně naopak nevadí na velmi zarostlých a tím i hodně
zastíněných místech, kde stejně skoro nic nežije a neroste - což ostatně platí
v přírodě obecně a ne jenom Na Plachtě. Pro účastníky akce však bude u terénní
stanice zajištěno mobilní WC.
Z občerstvení bude k dispozici horký čaj a svařák z nefalšované polní kuchyně.
Doporučujeme proto vlastní hrnečky a sváču s sebou – ALE PROSÍME BEZ PALMOVÉHO
OLEJE!
Největší (dlouhodobý a očekávaný) problém bude zajistit, aby lidé koně
nekrmili, protože přikrmování lidmi je může zabít! Jak se ostatně v Milovicích už
v podstatě stalo – klisna to tehdy sice díky zásahu veterinářů přežila, ale nakonec
stejně uhynula později. Prosíme, hlaste se nám všichni, kdo jste ochotni se
dobrovolně podílet na „dozoru“ nad „ochranou“ koní.
Lokalita Na Plachtě má rozlohu více jak 40 ha a je velmi členitá a díky tomu právě
i velmi cenná a krásná. Pro snazší orientaci, kde se co bude dít, si prosím nejlépe
předem nastudujte mapku. Několik mapek budeme pro nejzoufalejší bloudivce mít
vytištěných, ale prosíme, aby po orientaci ponechávaly mapky k využití ostatních
bloudivců na k tomu určených místech. Sdílení je ekologičtější i ekonomičtější.
Kontakt na hlavní organizátory
David Číp,
+420 603 847 189
jarojaromer@seznam.cz

Martina Skohoutilová
+420 722 215 664
koordinator.kppo@gmail.com

Generální sponzor

Hlavní partneři

