
JAK POMÁHAT ZVÍŘATŮM
středa 17. října 2018 
17:00–19:00
Muzeum Říčany

S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

MOJE ZÁŽITKY

Sledujte aktuální dění na:  Otevírací doba hl. budovy a zahrady pro veřejnost: 

Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum
          Muzeum Říčany 

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00 
sobota 10:00 – 18:00 
neděle 13:00 – 18:00   
pátek zavřeno

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!

          Muzeum Říčany           Muzeum Říčany 

Káně lesní

Autor textu: Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
Fotografi e: Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim

Zraněná 
volně žijící zvířata
Když najdete zraněné, uvíznuté či jinak ohrožené volně žijící 
zvíře, zavolejte do Záchranné stanice pro živočichy ve 
Vlašimi na číslo 777 800 460. Ošetřovatelé vám poradí, 
jak se správně zachovat a bude-li třeba, zvíře si převezmou 
do své péče. Ročně pomohou více jak 700 zvířatům  – 
dravcům popáleným elektrickým proudem, osiřelým 
mláďatům, ptákům poraněným po nárazu do prosklené 
plochy, zvířatům sraženým autem... Cílem ošetřovatelů je 
zvířatům na místě pomoci anebo hospitalizované pacienty 
uzdravit a navrátit je zpět do volné přírody. 



Pomoc ježkům
Podzim tradičně patří ježkům – i v záchranných 
stanicích. Lidé se bojí, že jsou moc malí pro úspěšné 
přezimování, odchytávají je a vozí do záchranných 
stanic. Ne každý ježek přitom potřebuje pomoci. Je 
pravda, že pozdní ježčí mláďata mají co dohánět, ale 
při mírném počasí se zvládnou dostatečně vykrmit 
i na svobodě. Naopak, zbytečné chytání a nevhodné 
krmení jim může spíše ublížit.

Jakou váhu  
mají mít ježci na podzim?

• 150 g na konci září 
• 200 g v první polovině října 
• 400 g na konci října
• 600 g v listopadu

Pokud ježek v tomto období nedosahuje 
potřebné váhy, potřebuje naši pomoc. Důležité 
je i aktuální počasí, při teplejším podzimu má 
možnost ještě váhu dohnat. Při výskytu ve vaší 
zahradě mu pomůžete s  dokrmováním pomoci 
i venku, umístěním misky s kočičími granulemi.  
Pomoc také potřebuje ježek viditelně zraněný, 
pohybující se na volném prostranství i během dne, 
nebo malátný. Kontaktujte nejbližší záchrannou 
stanici živočichů. Poradí vám, jak dále postupovat. 

Ekocentrum Říčany provozuje v Muzeu Říčany 
odběrné místo pro handicapované živočichy. 
Živočichové od nás putují do Záchranné stanice pro 
živočichy ČSOP Vlašim.

Jak se o ježka postarat doma?
Lidé často ubytovávají ježka i doma, což je při 
přeplněných ježčích útulcích velká pomoc. Zvířeti 
se ale musí poskytnout vhodné podmínky a strava, 
ježek nesmí být raněný nebo nemocný.
Jak na to? Ježkovi připravíme domek na spaní 
(30  x  30  cm) vystlaný senem, slámou nebo 
natrhaným papírem. Musí mít také dostatečně 
velký výběh. Malí ježkové vážící pod 300 g mají rádi 
teplotu kolem 18–20°C, větší vyhledávají chlad 
kolem 13–15°C. Do misky dáváme kočičí granule 
nebo konzervu, vařené kuřecí krky, vařené drůbeží 
nebo hovězí maso, jako přílohu vařenou rýži nebo 
ovesné vločky. Nesmíme zapomenout na vodu. Po 
dostatečném vykrmení se ježek zazimuje, je potřeba 
teplota kolem 5°C a klid. U domečku necháme pro 
jistotu vodu a kousek trvanlivé potravy.
Ježci se ze zimního spánku budí během března 

a  dubna. Ztratí až 20 % své hmotnosti, je potřeba 
je před vypuštěním do volné přírody opět dokrmit. 
Pokud je to možné, vypouštíme ježka navečer tam, 
kde jsme ho nalezli. Vhodným místem jsou sady, 
křovinatý terén nebo listnaté či smíšené lesy. 

Ježci patří k chráněným živočichům, pomozte malým 
bodlináčům v nouzi i vy!

Co dělat pro zvířata v zimě?
Zvířatům ve své zahradě můžete na zimu přilepšit 
sušenými jeřabinami nebo bukvicemi. Na to je třeba 
si vzpomenout už teď na podzim. Veverky i ptáci ocení 
plná krmítka hlavně v době, kdy je vše pod sněhem. Když 
uhodí mrazy, nalijte občas do vhodného napajedla čistou 
vodu.
Kromě potravy jsou důležité také vhodné úkryty. Mnohým 
zvířatům postačí vyrovnané dřevo či hromada 
větví a listí. Na zahradě tak můžeme snadno vytvořit 
klidové místo pro zimní spáče. Ale pozor! V zimě nepálit! 
Hromádku můžeme nechat zetlít anebo ji zlikvidovat až 
na jaře jejím postupným odebíráním, pro případ, že ji její 
nájemník ještě neopustil. Opatrnost je třeba i při kácení 
stromů. V opuštěné ptačí budce může spát plch, v dutině 
stromu netopýři. 

Kam volat?

Odběrné místo v Muzeu Říčany  
(pouze všední dny v pracovní době): 323 603 161

Pohotovostní telefon záchranné stanice  
pro živočichy ve Vlašimi: 777 800 460

Podpora

Zraněná zvířata můžete podpořit:
•  přispěním na účet Záchranné stanice pro živočichy 

ČSOP Vlašim 
•  prostřednictvím celorepublikové sbírky Zvíře v nouzi
•  zakoupením propagačních předmětů paraZOO


