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Ohlédnutí za „ždánickýma hodama“
Počasí letošním krojo−
vaným hodům ve Ždá−

nicích moc nepřálo.

Bylo mně až líto všech zúčastně−
ných, ať krojovaných, nebo civilů, při
pátečním zdobení a stavění máje. Lilo
jako z konve, zima připomínala počasí
listopadové. Mája byla nejen vysoká,
ale i pořádně silná.

Při jejím stavění jsem bývala 15 let
nervózní jako vedoucí kulturního domu
a letos v tom dešti a zimě jsem účin−
kujícím držela palce ještě víc.

Ale díky svojí šikovnosti a mnoha−
leté praxi stárci, mužský sbor i pomoc−
níci z řad civilů, a těch právě kvůli po−
časí moc nebylo, zvládli stavění máje
v rekordně krátkém čase.

A když mně Zdeněk Duroň řekl, že
letos je to jeho již čtyřicáté stavění, tak
se to člověku nechce ani věřit.

Páteční předhodové zábavy se sku−
pinou Kombet jsem se nezúčastnila,
ale nebylo co závidět děvčatům z kul−
turního domu, aby jeho prostory po ve−
lice bujaré noci uklidily na sobotní kro−
jovanou zábavu.

Letos poprvé vystřídala Dambo−
řanku věkově mladší krojovaná de−
chová hudba ze Šardic.

Sál byl zaplněný již v půl deváté ve−
čer při příchodu krojovaných. Po po−
volení hodů panem starostou se zá−
bava rozběhla a bylo radost poslouchat

nejen trylkování klarinetů dechovky, ale
i cimbálovou muziku Rubáš.

Nedělní vystoupení Ždáničánku
před kulturním domem i samotný prů−
vod krojovaných pro stárky sem tam
pozdravilo i sluníčko, a tak lunapark
i stánky kolem kulturního domu se tě−
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Soutěž tyčkotoček o létající přání

zájmy

V sobotu 3. 10. se ve Ždá−
nicích uskutečnila soutěž
mažoretkových souborů.

Za krásného slunečného podzim−
ního počasí prošel průvod všech
264 mažoretek přes náměstí do kultur−
ního domu. Jen pořádajících mažore−
tek ze Ždánic bylo 72, od nejmladších
Sisinek, kde nejmladší je 3 a půl roku,
až po nejstarší Motýlky.

V kulturním domě pak proběhla
soutěž skupin podle věkových kate−
gorií a diváci, kteří se přišli podívat,
určitě nelitovali.

Mažoretky děkují členům Hasič−
ského sboru ze Ždánic za zabezpečení
průchodu po hlavní silnici.

Se záchranou motýlího ráje opět pomáhali Angličané
zivní. A s využitím křovinořezů, mačet
a vidlí vyžínali starou trávu s náletovým
křovím. Ve skupině byli lidé z celé
Velké Británie, mezi nimi dva Skoti
a jedna Japonka. Všichni se přihlásili
dobrovolně, a aby mohli přijet do Ždá−
nic, museli si vzít dovolenou.

A co je na Ždánicích tak lákalo, že
opustili na chvíli své kanceláře a vydali
se za tvrdou prací do neznámých končin
střední Evropy? Richard Bones, jeden

z dobrovolníků, k tomu říká: „Jsem šéfem
poradenské počítačové firmy, ale vedle
mé práce mě vždycky zajímala ochrana
přírody a tato cesta do Ždánic byla mož−
ností, jak se potkat s lidmi se stejným
zájmem.“ A Brian March, který v Anglii
vede inženýrskou firmu zaměřenou na
těžbu ropy, dodává: „Do Ždánic jsem jel
s úmyslem dozvědět se něco praktic−
kého o ochraně přírody a poznat část
světa, ve které jsem ještě nikdy nebyl.“

Letos již podruhé přijela do Ždánic
skupina britských dobrovolníků ze sítě
European Conservation Action Network
(Evropská síť pro ochranu přírody), aby
pomohla s péčí o přírodovědně velmi
cenné údolí Šraňky. Ve dnech 21. srpna
až 4. září tak bylo možné potkávat ve Ždá−
nicích 15 Britů. Ti v pracovních dnech
vlastníma rukama za pomocí motoro−
vých pil a seker káceli akáty, které jsou
u nás nepůvodní a jsou značně inva−



Ždánický zpravodaj 11/09 strana 9

Celá akce byla pečlivě plánovaná již
od začátku roku a podílelo se na ní hned
několik lidí. Britskou skupinu řídí Nigel
Spring, šéf neziskové organizace The
Kingcombe Centre z Dorsetu. Odbornou
stránku práce má na starosti David No−
votný z Entomologického ústavu Akade−
mie věd. Akci koordinuje Zuzana Vever−
ková z DAPHNE ČR – Institutu aplikované
ekologie. Přitom nemalá část práce a zod−
povědnosti připadá na pana starostu Mi−
roslava Procházku a další osoby z vedení
města. A důležitým motorem a propagá−
torem celé akce je paní Iva Zajíčková.

Hlavní cíl je stejný, jako byl vloni,
a ostatně, pokud vše dobře dopadne,
bude stejný i příští rok. Jde o záchranu
přírodního bohatství, které se v údolí
Šraňky vyvinulo díky jedinečné kombi−
naci přírodních podmínek a šetrného
lidského hospodaření. Vzniklo zde velmi
bohaté a pestré prostředí, kde nechybí
různé trávníky, keře, terasy s ovocnými
stromy a samostatně rostoucí stromy,
vše lemované lesem a ornou půdou. Vý−
sledkem je výskyt mnoha vzácných
a chráněných druhů rostlin a živočichů.
Především pak více než 80 druhů den−
ních motýlů dělá z údolí jedno z nejlep−
ších motýlích míst v České republice.

A proto mu již vloni začali britští dobro−
volníci říkat Motýlí ráj.

Pro srovnání, v celé Velké Británii žije
jen 55 druhů motýlů!

A jak se letos britským dobrovolní−
kům ve Ždánicích líbilo? „Moc jsem si
užila každou minutu mého pobytu ve Ždá−
nicích! Všichni, se kterými jsme se po−
tkali, byli opravdu přátelští a v pohodě.
Cítila jsem, že jsme vítaní, a bylo o nás
skvěle postaráno,“ říká Japonka Izumi
Segawa. Dodává, že se pokusí do Ždánic
příští léto vrátit, i když už se nebude moci
přidat k nové skupině a bude muset jet
na vlastní náklady. A není sama, také Lucy
Shield má stejný plán: „Chci se zkusit
vrátit, místní příroda a krajina je tak
krásná!“ Celou akci shrnul Paul Kirk−
land, který ve Skotsku  řídí organizaci
na ochranu motýlů: „Projekt vypadá
opravdu smysluplně a je výborné, že je
napojený na místní obyvatele a vedení
města. Má velký potenciál, aby se rozvi−
nul do dlouhodobé péče o tuto krásnou
lokalitu. Byl to pro nás ohromný zážitek
a doufám, že vše poběží dobře i do bu−
doucna. Velice rád bych zkusil zorgani−
zovat podobný projekt u nás ve Skotsku.“

Letošní rok se opravdu akce zdařila,
nejviditelnějším výsledkem byla právě

dvoutýdenní práce skupiny dobrovol−
níků. Vedle Britů se zapojili také Češi,
přijeli například studenti z Jihočeské
univerzity a hodně pomohlo 18 zaměst−
nanců brněnské pobočky pojišťovny Ko−
operativa. Na chvíli se přidal také ento−
molog z maďarského národního parku,
který ocenil podobu ždánického údolí
s chráněnou přírodou v jejich parku.

Kromě samotné práce na kácení in−
vazivních akátů a vyžínání stařiny z trav−
ních porostů se letos povedlo přivést
na bývalé obecní pastviny stádečko pěti
koz a obnovit tak pastvu. Pastva je totiž
důležitým nástrojem, jak na těchto cen−
ných trávnících hospodařit. Kozy byly
velmi spokojené, dobrovolníci jim dokon−
ce postavili z větví bezmála profesio−
nální košár, aby měly v noci klidné
spaní. Určitě se jedná o první britský
košár postavený na Moravě.

Záměr akce a pracovní úsilí tolika do−
brovolníků také přilákaly pozornost no−
vinářů. A tak během srpna byly o akci
napsány 3 novinové články, krátkou re−
portáž pro celostátní vysílání připravila
Česká televize a čtvrthodinový dokument
natočila brněnská televize BTV. Pro Ždá−
nice je dobré, že se o Motýlím ráji mluví
a píše. Zachovalá příroda se může stát
atraktivním cílem pro návštěvníky z celé
republiky, kteří rádi uvidí jinde už vzácné
či vyhynulé druhy rostlin a živočichů.

Podporu letos poskytlo Ministerstvo
životního prostředí a Nadace Partnerství,
jejímž generálním partnerem je Skanska.
Doufáme, že se podaří získat podporu
také pro příští rok, abychom mohli v zá−
chraně Motýlího ráje pokračovat. Plánů
je hodně a brzy bude sestavena v Británii
další skupina dobrovolníků. Už se těší−
me na příští léto a práci na této krásné
lokalitě.

Zuzana Veverková
DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie


