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Záhadné zmizení mrtvoly lva Leona

Pětiletý lev, který poslední dva roky prožil v Záchranné stanici pro
divoká a exotická zvířata, v prosinci minulého roku zemřel. Jeho
majitel si ho ze stanice vyzvedl s tím, že ho odveze na pitvu do
Brna do Ústavu patologie brněnské Veterinární univerzity, aby
zjistil příčinu jeho smrti. Mrtvý lev ovšem do Brna nikdy nedorazil.
a záhadné zmizení mrtvé ho lva Leona upozornila sama vedoucí Záchranné stanice Věra Aladzasová –
Přibylová, která se péči o zvířata ve stanici
věnuje 38 let let. Byla totiž sama zvědavá,
co se lvovi vlastně přihodilo. „Leon sem původně přišel na dva měsíc v září 2019 a zůstal tu dva a čtvrt roku,“ řekla Našemu RE-
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GIONU Aladzasová. „Když jsem se začala
shánět po výsledku pitvy a ukázalo se, že lev
zmizel, sami patologové to předali policii
s podezřením na nedovolené zacházení
s exotickými živočichy," řekla Aladzasová,
Policie už začala případ vyšetřovat. Existuje
i podezření, že se někdo pokusil mrtvé tělo
lva prodat. Za jeho mrtvolu opatřenou regis-

tračním listem se na černém trhu platí až
za sto tisíc , za vypreparovanou hlavu lva dokonce dvojnásobek.

Osm kilo masa denně
Majitel lva Jakub Zamrazil z Nového Knína
se na stanici před dvěma a půl lety obrátil
s prosbou o „ustájení lva“. Pozemek, kde žil
Leon do té doby, mu už totiž nechtěli dál pronajmout. Zamrazil se vedle Leona staral
ještě o mladou lvici, ale tu mu někdo otrávil
a pošla. Leon, který byl otráven rovněž, naštěstí účinky jedu tenkrát ustál.
Po přestěhování do Záchranné stanice čelil
Zamrazil kritice jak místních, tak odborníků,
pokračování na straně 3
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Sedlák Virtuosi
zahrají v obřadní síni

lužbu přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) zajišťuje ﬁrma
AVE Pražské komunální služby
s.r.o. VOK není určen pro odkládání objemného nebo jiného odpadu podnikatelskými subjekty.
Do kontejnerů je možné odložit nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla a vany, sportovní náčiní a kovové předměty.
Do kontejnerů nelze odkládat
živnostenský odpad, jiný odpad
než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze
vhodit do běžné sběrné nádoby,
nebezpečný odpad, bioodpad,
stavební odpad, dále pak pneu-
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matiky, elektrospotřebiče, televizory, počítače, lednice a sporáky.
Stanoviště kontejnerů
Sobota 5. 3. 8.00–12.00
■ Jablonecká x Šluknovská
Sobota 5. 3. 9.00–13.00
■ Veltruská x Litvínovská
Sobota 12. 3 8.00–12.00
■ Nám. Na Balabence
Sobota 12. 3 9.00–13.00
■ Měšická x Novoborská
Sobota 19. 3 8.00–12.00
■ Kopečná x Nad Šestikopy
Sobota 19. 3 9.00–13.00
■ Skloněná u č. 8
Pondělí 21. 3. 15.00–19.00
■ Vysočanská 113/243

Foto Miroslav Kuranda, praha9.cz

Velkoobjemové
kontejnery

yklus koncertů v obřadní
síni vysočanské radnice
pokračuje i v letošním roce. Ve čtvrtek 24. února se uskuteční na koncert komorního souboru Sedlák Virtuosi v obsazení
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Zdroj: MČ Praha 9

polek za veselejší Střížkov
pořádá 19. tradiční staročeský Střížkovský masopust. Návštěvníci v maskách budou vítáni. V parku Václavka na
Střížkově propukne v sobotu
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26. února od 13 hodin masopustní veselí. Na příchozí čeká průvod masek a zábavný doprovodný program. Chybět nebudou
dobové atrakce, stánky s občerred
stvením, hudba a tanec.
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Bezpečnostní
informační
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA, UKLÍZEČKU,
PRACOVNÍKA OSTRAHY A POMOCNÉHO KUCHAŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

Vysočany osvěží
nová fontána

Foto Miroslav Kuranda, praha9.cz

Foto Praha9.cz

Masopust na Střížkově

Lucie Sedláková Hůlová a Magdalena Sedláková housle, Martin
Sedlák a Lukáš Sedlák violoncello. Vstup na koncert je volný.
Akce se uskuteční v souladu s hyred
gienickými nařízeními.

Původní fontána se třemi plastikami pávů od akademického
sochaře Miroslava Jiravy z roku 1961
evátá městská část vyhlásila koncem loňského roku projektovou výtvarněarchitektonickou soutěž o návrh
fontány s dětským brouzdalištěm doplněné o plastiku, která
by měla stát při Sokolovské ulici.
Zelená plocha přes ulici od vysočanské nemocnice se tak dočká
nové podoby. Vítězný soutěžní
návrh soch i nové krajinářské řešení si klade za cíl navrátit místu
jeho původní odkaz a výtvarnou
kvalitu.
Nálada nyní relativně prázdného místa, které v minulosti žilo dětskými hrami v brouzdališti,
a doplňovala jej dnes již odstra-
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něná plastika Miroslava Jiravy,
bude obnovena originálním krajinářským a sochařským dílem.
Výsledky umělecko-architektonické soutěže podpořené z magistrátního programu Umění pro
Prahy 9. Z návrhů porotu oslovil
nejvíce ten s názvem Fluvizem
od autorského týmu sochaře Dominika Adamce a Marka Kratochvíla. Pomyslné stříbro získal
architekt David Balajka s uměleckým prvkem v podobě vodní
clony. Třetí místo obsadila idea
zvlnění zpevněné části parku a
zahaleni do vodní mlhy. Autory
byli krajinářka Eliška Olšanská
red
a architekt Ondřej Buš.
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dokončení ze strany 1
že lev má malý výběh a také, že
mu jako zvířeti, které obvykle
žije v páru, chybí lvice. Původní
dvouměsíční Leonův pobyt se
protáhl kvůli tomu, že Zamrazil
pro něj za tu dobu nestihl vybudovat výběh nový.
„Nejdřív se o něj staral úplně
sám – čistil mu klec, krmil ho
a dával mu vodu a mazlil se
s ním. Poslední dobou ale jezdil
jen dvakrát týdně, a tak jsem ho
krmila já. Ale nemazlila jsem se
s ním, držela jsem si ho od těla,“
popsala Aladzasová. Takový lev
podle ní sežere až osm kilo masa
denně, v létě trošku míň a v zimě
trošku víc. Před Leonem ještě
nikdy lva ve stanici neměli, sama
začala s chovem exotů v sedmi
letech, když dostala andulku.
A dnes je jí šedesát.

Co bude dál?
Ve stanici se stará přibližně
o dvě stě zvířat, mají tam zejmé-

na ptactvo a želvy. V práci, kterou zastává většinou sama, jí
chodí pomáhat i studenti na
praxi, a když potřebuje udělat
nějakou mužskou práci, zastane
ji jeden bývalý zaměstnanec nebo její bratranec. Momentálně
stanice žije z peněz, které jim
poslali lidé v prosinci minulého
roku. „Peníze ale pomalu docházejí, a já netuším, co bude dál,“
vzdychla si Aladzasová s tím, že
by jim pomohlo, kdyby darů bylo
mnohem víc.
Záchranná stanice vznikla
jako soukromý útulek pro trvale
handicapované živočichy v roce
1983. Prvním zvířetem v něm
bylo káně lesní, kterému neznámý lump ostříhal všechna dlouhá pera v křídlech. Stanice zpočátku sídlila v Unhošti, v roce
1986 se přesunula do Sejcké
Lhoty v okrese Příbram. Ještě
týž rok se přestěhovala do Dolních Břežan, následoval Smíchov a Jinonice a od roku 2019
našla poslední útočiště v Praze 9.
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Po Listopadu se její činnost rozšířila i o práci s exoty, často tam
dožívala přestárlá zvířate z cirkusů nebo zoologických zahrad.
Chovali tam například psa pralesního, dhouly, nosály červené,
rysa karakala a ostrovida, kočky
divoké, dikobraza srstnatonosého, daňka skvrnitého, lišky korsaky, kolonoka sibiřského, kuny
lesní, emu hnědého, výry virgin-

ské, puštíka vousatého, orlovce
říčního, krkavce bělokrké či primitivní plemeno ovcí – ovce cáJitka Kačánová
pové.
Záchranná stanice pro
divoká a exotická zvířata
Pod Šancemi 7,
Praha 9 – Vysočany, 190 00
www.zachranna-stanice.org
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MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrobků z vlastní
výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho přání

Z nabídky pro vás vybíráme:
Hovězí přední karabáček kráva
Hovězí přední kližka kráva
Vepřová kýta bez kosti
Vepřové ocásky
Anglická slanina
Párky vídeňské
Sedlácká klobása
Taliány

Foto Facebook Záchranné stanice

Záhadné zmizení mrtvoly lva Leona

199,90 Kč
199,90 Kč
149,90 Kč
109,90 Kč
199,90 Kč
199,90 Kč
169,90 Kč
169,90 Kč

189,90 Kč
189,90 Kč
99,90 Kč
99,90 Kč
179,90 Kč
99,90 Kč
149,90 Kč
149,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí 14. 2. – 25. 2. 2022 nebo do vyprodání
zásob!
Navštivte nás i v našich ostatních prodejnách v Praze nebo nakupte
na našem eshopu se závozem až k Vám domů.

Těšíme se na vás!
Maso – uzeniny Miloš Křeček KK, s.r.o.
Sokolovská 187/967, Praha 9 – Vysočany
tel. 724 861 486
www.masokrecek.cz, www.krecekkk.cz
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