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Ještěrčí ráj se rozrůstá 

V polovině července se podařilo dokoupit další tři hektary na Ještěrčím ráji u Jaroměře. V tuto chvíli už 
tedy držíme souvislé čtyřhektarové území, zahrnující část teplomilné pastviny, starý sad a kus pole 
s malým periodickým mokřádkem.   

Následně se naskytla možnost koupit třetinový podíl i na navazujících pozemcích, které máme prozatím 
v pronájmu, a tak zajistit dlouhodobou stabilitu celého tohoto unikátního kousku krajiny. V současné 
době jednáme o ceně, vypadá to nadějně.   

V ohradách pastevního areálu již byla ze směru od informační tabule při nové cyklostezce z Brodu do 
Heřmanic vybudována vrátka, takže chcete-li lokalitu navštívit, račte vstoupit. Jen prosíme, pořádně za 
sebou zavírejte, ať se nám ovce a kozy nerozutečou po okolí. 

Podrobnou mapku lokality, stejně jako řadu zajímavých informací a pěkných fotografií, najdete na 
webových stránkách, které speciálně pro Ještěrčí ráj vytvořili kolegové z Velkojaroměřského 
pozemkového spolku. Najdete je na adrese http://www.jarojaromer.cz/jesterci_raj.htm. 

  

Přehršel novinek z Opičáku 

Na jaře byly na Opičáku objeveny dva druhy orchidejí – bradáček vejčitý a kruštík širolistý. Obě v počtech kolem 
deseti kusů. Jde pravda o naše nejběžnější druhy orchidejí, ale i přesto jejich nález v lokalitě, která je dnes 
obklíčena ze všech stran civilizací, potěší. Zda se zde objevily nově, a nebo jsme je pouze dosud v poměrně 
nepřehledném terénu přehlíželi, netušíme. 

Ještě významnější bylo náhodné setkání a následně domluvená spolupráce s jedním místním mykologem. 
Opičák pozoruje již několik let, a tak nám potvrdil to, co jsme vzhledem k velkému množství mrtvého dřeva a 
vlhkému prostředí spíše jen tušili – že Opičák je velice zajímavou lokalitou hub, zejména těch drobnějších, ze 
kterých si člověk „neudělá smaženici“, ale oplývají ohromnou tvarovou a někdy i barevnou pestrostí. Mimo jiné 
zde roste chráněná krasočíška žlutá. 

Územní plán Liberce se vyvíjí příznivě. Jak možná víte, když byl před dvěma lety představen koncept nového 
libereckého plánu, s hrůzou jsme zjistili, že tam páni plánovači přes roh Opičáku nakreslili silnici. Samozřejmě 

Z Ještěrčího ráje 



jsme okamžitě zaslali z pozice vlastníků dotčených pozemků 
námitku – a padla na úrodnou půdu. V před prázdninami 
projednávaném „návrhu“ – tedy další fázi příprav před finálním 
schválením – již tato silnice není! Ještě musíme dořešit jedno 
drobné „zastavěné území“ uprostřed lesa, kde již několik 
desetiletí nic nestojí. 

Poslední zpráva z Opičáku již tak optimistická není. Z počátku 
nadějná jednání o odkupu několika navazujících – a pro ochranu 
celé lokality dost klíčových pozemků – s městem se zadrhla na 
politických tahanicích. Prodej mělo projednávat v červnu 
zastupitelstvo, ale protože bylo téměř jisté, že by návrh nezískal 
dostatečnou podporu, požádali jsme o jeho stažení. Což rozhodně 
neznamená, že bychom o odkoupení těchto pozemků ztratili 
zájem či dokonce na jejich ochranu rezignovali. Jen to bude asi 
běh na delší trať… Držte Opičáku palce! 

Nadace Veronica pro Vlčí hrdlo 

Podpořit Vlčí hrdlo se loni rozhodla Nadace Veronica. Věnovala na tento účel výtěžek předvánoční benefiční 
aukce uměleckých děl ve výši 200.000 Kč. Díky tomuto mimořádnému daru bylo možno pustit se do akce, která 
je pro zajištění ochrany lokality nezbytná, ale z důvodu právní složitosti byla dlouho odkládána – do výkupů 
majetkových podílů na pozemcích s neznámými či nedohledatelnými spoluvlastníky. Zatím se podařilo získat 
podíly na pěti pozemcích. 

Mimochodem – hlavní iniciátoři záchrany Vlčího hrdla, manželé Ivana a Honza Jongepierovi (které jste mohli 
osobně potkat, pokud jste se zúčastnili loňského setkání dárců) obdrželi za svoji mnohaletou snahu o ochranu a 
propagaci bělokarpatských luk prestižní ocenění – Cenu Josefa Vavrouška. Vlčí hrdlo sice není zrovna 
„bělokarpatskou loukou“, ale rozhodně ho lze k jejich zásluhám přičíst též. Gratulujeme! 

Průvodce po vykoupených lokalitách 

Vydali jsme novou, aktualizovanou verzi „turistického miniprůvodce“ Místa pro 
přírodu Vás zvou, představujícího většinu z vykoupených lokalit jako možný cíl 
vašich vycházek a výletů. Jelikož brožura je jen mírně rozšířená oproti verzi, 
kterou řada z vás obdržela před třemi lety, znovu ji neposíláme, pokud byste o 
ni měli zájem, dejte nám vědět a rádi vám ji zašleme. Jinak je na webu Místa pro 
přírodu www.mistoproprirodu.cz též ke stažení v pdf (odkaz najdete 
v Aktualitách). 

Místa pro přírodu mezi „českými poklady“ 
Rozsáhlý článek o Místu pro přírodu vyšel v prázdninovém speciálu 
časopisu Týden „1001 českých pokladů“. Na pěti stránkách tu najdete 
nejprve pěknou reportáž z pera Marka Šálka ze setkání dárců na Milské 
stráni plné vstavačů nachových a poté stručné představení všech 
třiadvaceti vykoupených lokalit. Je nám opravdu ctí ocitnout se v takto 
vybrané společnosti :-). 

Jak podpořit Místo pro přírodu 
Zachováte-li Místu pro přírodu i nadále přízeň, budeme velice rádi. Za 
jakýkoli dar na známé konto 9999922/0800 předem děkujeme.  

Již od jara můžete svůj dar poslat i přes zabezpečenou bránu platební kartou Visa, EC/MC, Visa Electron 
nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví ČSOB  a Poštovní spořitelny/Era. Více o této možnosti 
na stránkách kampaně www.mistoproprirodu.cz v sekci Přispějte on-line. 

kruštík širolistý na Opičáku 


