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V záchranné stanici Falco došlo k zásadní rekonstrukci.
Pomohl kraj i státní podnik Lesy ČR.
(2. 11. 2015, Dolní Týnec) Záchranná stanice Falco v Dolním Týnci na Litoměřicku pomáhá volně
žijícím zvířatům už 20 let! Ročně se postará o více než 800 zvířat, z nichž přes polovinu vrátí zpět do
volné přírody. Zajišťuje péči na území o rozloze 5 tis. km2. Není však snadné zajistit prostředky na
provoz a nezbytné investice ve stanici. V letošním roce byla stanice úspěšným žadatelem o grant
Ústeckého kraje na stavbu voliér ve výši 236 000 Kč. Voliéry už ve stanici dosluhovaly a vzhledem
k tomu, že část areálu slouží i k expozičním účelům, bylo třeba provézt rozsáhlou obměnu.
„Podpora od kraje pro nás byla spásou. Voliéry bychom neměly z čeho postavit a stanice by mohla
fungovat ve velmi omezeném režimu, ekovýchovu v areálu bychom museli úplně zrušit“, prozradila
vedoucí stanice, paní Jana Tomšovská. V červnu se areálem prohnala vichřice, která s sebou vzala
téměř vše, co jí přišlo do cesty. Velkou pomocí pro stanici byly proto také prostředky poskytnuté
z projektu Českého svazu ochránců přírody, kde je donátorem programu státní podnik Lesy ČR. Díky
částce necelých 60 000 Kč stanice mohla dobudovat v areálu vše potřebné a zaplatit tak i nezbytnou
koupi nového mrazáku, bez kterého je péče o zvířata nemyslitelná. Areál tak září novotou a voliéry
využívají noví pacienti.
Jedním z prvních obyvatel soustavy nových boxů byl malý vydří sameček z Českolipska. Ten spadl do
montážní jámy a byl velmi znečistěný a zesláblý. „U nás si vyčistil srst a nabral sílu snědením dvou kil
platýsího filé, které mu moc chutnalo“, usmívá se paní Tomšovská a dodává:„ Pak mu, po týdnu,
poskytla útočiště ZS v Pátku u Poděbrad, která má pro vydry vyžadující speciální péči vhodné
podmínky.“

Pokud vám není lhostejný osud zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, můžete poskytnout
finanční dar na konto veřejné sbírky Zvíře v nouzi číslo: 33 55 33 22/0800 nebo poslat dárcovskou SMS ve
tvaru DMS ZVIREVNOUZI na číslo 87777 (platí pro všechny operátory, účtování DMS: 30 Kč, příjemce obdrží
28,50 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Více informací naleznete na www.zvirevnouzi.cz
Kontakt: Jana Tomšovská, ZS Falco, 606 280 121
Zdeňka Nezmeškalová, Český svaz ochránců přírody, 774 155 155
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