


vlastin il Voróček
s nlóděten chřóstola polního'

poÍadiLy a zhluba po týdnu jsnre íozkřmené
nrLádě chřásiala předávali do pLzeňské
zo0, kde ho Žapojili do me,inárodního
chovrrého programu a úspěšrě odchovali'
Dnes je samička V Zoo v Plzni cenným
studijiím nrateriáLem a chovnýn základem
pro další případný pIogIam Žáchrany
chiásiaLa po|ňího v.R'

No a jaké místo má |aš€ dneš|í osob.
nost V PLzeň5kénr k'aji či ČR ]r€jÍaději? sa
moziejmě' Že rodný Roupov' kde 5e ode.
hrálo Vše pío něj zásadní, a přilehlé okoLí
jiŽního Ptzeňska' s Íochou Iadsázky nrá
VLastinriI VoIáček rád ,ejména mÉta, kde
rnŮŽ€ sl€dovat, jak iřeba jesiřábi Vyvádí
svá mLád'ata, mista, kde je slyšet hejkání a
kLapot zobáků čápů če.ných, kde Lze vidět
pieLetět ostříŽe, luňáka č] 50kola' Rád je,dí
s ránriobča5 ikrouž(oVa1 třeba datly'
lUňáky, draVce a soVy kolem RoUpova,

5naŽ]ljsem 5e však zji5tit něco kon.
kÍétnějšiho a tak Volínr rráhradní otázku:
..Kterého ze svých svěřenců, odchovanců
a miláčkú nráš nellaději?'. odpověd| že pl.
vořadě Írranželku a děti, mě příliš neuspo.
kojiLa a tak se ptám na odchovará zviřata'

'Jojetěžký'měljsemjÍchužtolik'žene|ze zastřelil' se uŽ asi nedozvím. aLe každo.
iÍct' které z nich js€m měl nejraději. je to pádně j€ to Věc, která mě nekonečně štve
st€jné' jako když 5e ptáie zasloužilé matky a nenecháVá kL]dný.n...
15 dětí, kteÍé ze svých dětí má neÍÍaděii' . Kare1Makoň
Také Vám odpoví že každé dítě j€ jiné, po. DEsaP Plzeň
'pb l'p 5ýe a ,]e mo 'adá /.É.1nV ' lpire' No

a zÍovra takto mám i já 5es\.ými zvřaty... ; "^--'-'....''^..'o'..;;; '; ;"".Ěá;-;;;é.;;j; " 
I Poznónko outolo:

a zarmoutilo záÍoV€ň, to siVlast]milVzpo. i Vlastinil Va|óček ie obyčejný člrvék,
mněl okánrž]tě| 

',Byl 
jsem lítat na honu I který díky svénu citu, zápa1u a lósce

s mým odchovarcem a nejlepšílrr rarohem |' k přnodě dokáže vylíhnout a zachrónitIo\..' Jm' TlIleu \dmi.F DAg; oJ]d .oL ae;ea.a pn', vait;Lo' Mo/40 Ýafi o p!l
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'ou Dorno( o idPálně onv vě, i aapl ovil'

. ';'..^ ..^L^ | VloLeps7o \a98 odchovalod dvoú 'sanic€ bude sedět doma na střeše, anebo j y roce
o",ra"i, il"^ )^.i-r . ,',:.hqndica

o 9g8 odchEal od dýou
ých iestřóbÍch rodičů vždv 1že 5e |ěkde objeví' Po týdnu jsem dosta| .. .:]|l

2p|áVu od 
^'1ě5i5ké 

policie z Českých Budě. ,;,:'B

ce DyLa 0onuzel vsak rrrItVa a pÍotkilÍ
Loveckými brokyl To. kdo ptáka'hel€Eák
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