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Vóžení čtenóři, kolegové i příznivci našíčinnostÍ,
dovolte, abych vám několiko úvodnínistovy představil

noý cyklus vypróvění,
nazvaný,,o zvÍřotech a lidech.. lednó se o jednotlivé příběhy, ve kteýcit vóm chci
představit některé osobnosti Pbně či Plzeňského kraje. asobnosti, se kteýni
mne spojila prdce i přótelství a kteých sivelmivóžím. Nemóm v úmyslu vyfuóřet
reklgmní kampoň pro pór vyvolených, ate ukózot o přiblížit příběhy ,,obyčejných., avšak zajímaých a užitečnýchlidí. Těch, kteří žijí v našíblÍzkosti a bohu.
žet itěch, kteří již dnes nejsou mezi námi.
telikož múm, jak víte, blízko k přhodě, bude se i tentokrót jednot hlavně o ornitology, přÍrodovědce, ekology, vědce i laiky. Zkrótka osoby, které by se sými pracovními i lidskými postoji mohli stát hrdiny a vzory pro celou našímorólně se roz.
klódající společnost, 0 přesto ie no televizních obrazovkách ťi strónkóch časopisů
sotua najdete,

Nedávno převzaI z rukou prezidenta re.
publiky profesorský titul, patří právem
k uznávaným špičkám mezi patology. Přes.
to ho při náhodném setkání od nás, ,,běžných.. smrtelníků, nerozeznát".' Doktor
Hes' pro mne jiŽ dlouho kamarád Ondřej'
vyrostl a žije v Ptzni _ Doubravce. Je aktivním sportovcem a každéráno ho můžete
potkat na kole anebo v běžeckých botách
př| eestě..do plÉce., K vetkým vášním patří

druhů, které lokatitu obsadí, přikrmuje
pulce a s nadšením pozoruje neuvěřitelnou

regeneračníschopnost přírodnÍch systé.
mů. Jeho tainým, i když patrně nereálným

snem je vybagrování slepého ramene na

řece Berounce pod Pecihrádkem. 0bří batvany, umělá zátoka o někoIika hektarech,
do vody napadané stromy, klid, a v něm

útočištěpro ryby, obojŽivelníky' ptáky'
hmyz i rostliny. Z vlastní zkušenosti dobře

ví, že ide o téměř nereálnou věc. přes[o ne
ustále hledá způsob, iak svůj sen zrealizoVat. Chce to hodně houževnatosti a nadiéní, ale jen tak lze proměnit sny V reaIitu.
A pokud se nedaří naplnit vlastní sen, vždy

Kdo je Ondřei Hes? Rodák z Plzně' ženatý'
otec dvou synů, Martina a Marka. Profesí
lékař, patolog a ve svém oboru osobnost,
která reprezentuje naši republiku a medicínu po celém světě. Přednáší na meziná.
rodních kongresech, týdně prohtédne stovky tkáňových vzorků a právě on je tím, díky
němuŽ isou specializovaní lékaři schopni

určit diagnózu a navrhnout datší téčbu.

proč to dětá? o takto uměle vyťvořeré :.:.
topy pečuje, dosazuie do nich púvod:' ,egetaci, uklízíje a pravidelně kontrotuje. Nástedně 5e těšípozorováním Živočišných

ie připraven podpořit proiekt jiný. Takto
ondřei s manŽelkou Mirkou finančně
přispěti na proiekt losefovské louky a roz.

Vždy mne na něm fascinovala svědomitost a maximální pracovní nasazení, které
mu nedovolí dělat chyby a nutí stále na
sobě pracovat. Lé|<ařská profese mu pak
data určitý nadhled, umožňujícíodpoutat
se od každodenních malichernostÍ, povrch.
nosti, závisti i politikařeníve všech kruzích.
Pokorně a s respektem se vŽdy chová ke
svým btízkým a rovněž k přírodě.
Většinu ochranářských projektů, které
pod záštitou DEs oP realizujeme, řeší samostatně od začátku aŽ do konce, včetně
jejith financování. Jak sám říká, baví ho vytvářet venku v přírodě obříterária a biotopy
pro naše obojžívetníkya plazy. Původně
chovaI neirůzně|šídruhy převážně cizokrajných a exotických druhů plazů i obo|.
živetníkůdoma. Postupem času ho vša|<
chov zvířat v zajetí přesiat naplňovat, a tak
se iiž někotik let soustředí na votně Žijící
druhy živočichů.Ve svém volném čase nechává hloubit rybníky, tůňky a louŽe přímo
v přírodě' Za dobu, co se známe, zrea[izova1 takových projektů již několik, a to i přes
to, Že něco podobného je v důsled|ru přebujelé administrativy, celkového nezájmu spo.
lečnosti a devastace krajiny téměř nemoŽné.

Neúnavně vyhtedává vhodné tokatity,

přesvědčuie majitete pozemků a pak na nich
zaktádá tůně, mokřady a močáty. Ptáte se,

šířenítéto přÍrodní rezervace.
Steině neúnavně pracuie na ekologické
výchově, osvětě, i v terénu. Vysvěttuje ti
dem význam plazů na jeiich pozemcích, za.
hradách, chatách i chatupách. obiíždÍtokatity a zachraňuie žábv či čolky z přkodních
koupališé' nosí vodu do loužía neváhá se

mnohdy nepříiemně vykoupat. Za dobu
spolupráce v rámci našeho spolku a Záchranné stanice živočichůisem iej mohl

sledovat při desítkách záchranných akcí ve
prospěch pulců, čotků'žab i hadů a ieštěrek, drobných živočichů,jejichž existenci
mnozí ani neberou na vědomí.
Je obdivuhodné, že ipřes mimořádně
náročnézaměstnání a časovévytíŽenÍ |e
schopen a ochoten nezištně pomoci tam,
kde je v danou chvíli potřeba. Proto si ho
také vetice vážímnejen |ako odborníka, ale
ia|<,o

čtověka.

p|.ám, má _ ti v Plzeňském kraji
své obtíbenémísto. S úsměvem odpoví, že
ie jich opravdu hodně. Ale mezi poslední,
které ho opravdu nadchlo, patřÍ nově Žrevitalizované Kokotské rybníky. A samozřeimě

0bčas se

chvátí Správu veřejného statku fiěsta Plzně,
která projekt zrealizova[a a vytvořila zde
opravdový rá| pro obojživetníkyi pro lidi,
kteříobojživetníkům,jako on sám, [andí.

0pravdu rád jsem Prot. MUDr. ondřeje

Hese. Ph.D dnes představil čtenářům

Vítanéhohosta a stejně rád mu takto veřejně děkuii za veškerou práci i za přátetství.
Kare! Mokoň,

DLS)P Plzeň

