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V Olomouci objevili ornitologický unikát

Noční duch? Ne,
výreček malý!
Usadil se v paneláku
Unikátní
fotograﬁi se
podařilo pořídit
přírodovědci
Tomáši Grimovi.

Na zimu
odlétá za
teplem

Pták se usadil v díře ve
OLOMOUC – Podivné zvuky děsi- ty.
O
fasádě jednoho z panelálly několik nocí obyvatele sídliště ků. „Pozoruhodné je, že
v Olomouci. Ukázalo se, že se tam loni byl slyšen na přesstejném místě. Vyfousadil vzácný výreček malý, které- ně
tografovat se nám ho ale
ho lze jen málokdy spatřit. Příro- podařilo až letos. Aktivje totiž v noci a je o
dovědcům se ho nyní dokonce po- ní
něco menší než kos, nadařilo vyfotit.
víc na kořist číhá v koText: Pavel Ryšlink
ní, že se jedná o noční- runách stromů, kde zceFoto: Tomáš Grim
ho ptáka, je docela úle- la splývá s okolím,“ proVolání výrečka je opa- va,“ řekla Aha! obyvatel- zradil Jurečka.
kované měkké melodic- ka sídliště Jana H. (32).
ké pískání, jako kdyby
člověk trochu posmutněBydlí v díře
Výskyt tohoto ptáka v
le pískal na rty. „Ty div- Výrečka malého, který je Olomouci je ornitoloné zvuky se ozývají vždy naší druhou nejmenší so- gickou senzací. Dosud
od soumraku do úsvitu. vou, objevil Martin Jureč- byl pozorován jen na
Je to strašidelné. Zjiště- ka z olomoucké univerzi- jižní Moravě.

N
Na ulici
v py
pyžamu
PLZEŇ (rv) – Jen v pyžamu
a pantoﬂích bloumal ráno
Plzní senior (87). Strážníci
se staříka ujali, a aby se zahřál, usadili ho do služebního vozu. „Byl zmatený,
podchlazený a neorientoval se v čase ani v prostoru.
Zpočátku nevěděl ani své
jméno,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Přivolaní záchranáři seniora
převezli do nemocnice.

N
Narkoman
ujíž
ujížděl policii
Foto PČR

STŘÍBRO (zb) – Policejní
hlídka zastavovala ve Stříbře na Tachovsku Audi A6.
Místo toho, aby zastavil, sešlápl ale řidič pedál a začal
ujíždět. Při nebezpečné honičce se řítil po silnici rychlostí přes 200 km/h. U Plané se ho podařilo na silnici
zablokovat. Po odemknutí pak strážci zákona museli muže z kabiny vytáhnout.
Před jízdou alkohol nepil,
test na drogy měl pozitivní.

INZERCE

O
Ornitologové
doufají, že výreček zůsstane v Olomouci tzv. natrvalo, brzy
ssi najde partnerku a dřív nebo pozdějji zde začne přivádět na svět mláďata.
Výreček je jedinou naší sovou, která
V
na zimu odlétá do teplých krajin. Loví
n
hmyz, členovce, malé hlodavce i malé
h
ptáky. Hmyzu před tím, než ho sežere,
p
ttrhá křídla. Ptáky oškube.

Vyčistili nejznámější kašnu jižních Čech

Samsona zbavili odpadků
malovaných kamínků,“
popsala Kramářová. V
minulosti potápěči v
kašně při čištění často
objevili také kreditky,
občanky nebo klíče od
automobilů. Výjimkou
nebylo ani jízdní kolo.
Foto Blesk – V. Hradská, J. Kramářová

ČESKÉ BUDĚJOVICE (hra) – Důkladnou
jarní očistu má za sebou barokní kašna s postavou Samsona na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Z kašny vypustili
250 kubíků vody a zbavili památku odpadků.
„Proudem vody jsme
kašnu očistili od řas a
drobných nečistot a zároveň ošetřili přípravkem na
bázi chlóru,“ řekla Jitka
Kramářová z firmy Čevak.
Co ukrývalo dno kašny?
„Byl tam mimo jiné zbytek
zlatého řetízku, autíčko a
především velké množství

Dno kašny
ukrývalo především
malované kamínky.

Samson prošel
důkladnou vodní
očistou.

Oběšená ﬁgurína
děsila kolemjdoucí.

Drsný žert na Písecku
JETĚTICE (hra) – Oběšenec vyděsil rybáře u Jetětic na Písecku. Visel tam
ze železničního mostu
nad řekou. Muž okamžitě
volal na linku 158, policisté však na místě zjistili, že
jde o nejapný žert.
Zpráva o sebevrahovi vyhnala do terénu desítky policistů a hasičů.
„Rozrušený rybář ani na
vteřinu
nepochyboval,
že jde o lidské tělo oblečené do tmavé bundy a
světlých kalhot. Vypadalo velmi věrohodně a vi-

selo na těžko přístupné
konstrukci mostu,“ řekla
policistka Kamila Čuřínová-Ingrišová.
Událost zkomplikovala
i provoz na železnici. Aby
mohl zákrok vůbec probíhat, musely projíždějící vlaky omezit rychlost.
„K tělu lezci slanili. Až
poté zjistili, že pod mostem nevisí lidské tělo, ale
oblečené ﬁgurína,“ dodala policistka s tím, že
policie po tom, kdo falešného oběšence nastražil,
pátrá.
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Foto Policie ČR

Z mostu visel oběšenec
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