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Přidělat jen tak na koleně pár krmítek? Ale ano, jde to...  

Zrovna nedávno (v Kompostu č. 12/2018) jsme psali o internetové "Příručce pro krmení ptáků" (zde) 

a doporučovali jsme ji k bezplatnému stažení a prostudování. Na jejím začátku se píše: "... A pravidlo 

číslo jedna je, že krmení ptáků je závazek na celou zimu. Nelze přestat s krmením v průběhu krmné 

sezóny. Domluvte se raději předem ještě s někým, kdo by vás mohl zastupovat, kdybyste z nějakého 

důvodu krmit nemohli..." - a je to informace opravdu důležitá, protože ptáci si zvyknou hledat 

potravu tam, kde získali dobrou zkušenost, vracejí se tam 

a počítají s doplněním energie vydané po cestě. Přiletí-li 

někam,  kde je nic nečeká, je to podobné, jako kdyby řidič 

dorazil s téměř prázdnou nádrží k čerpací stanici s 

cedulkou ZAVŘENO. Říkáme o tom i našim malým 

Ledňáčkům, a proto mluvíme o krmení hlavně na podzim 

a na začátku zimy, chystáme krmítka i zásobu 

slunečnicových semen a domlouváme se, kdo bude kam 

sypat.  

Kontrolujeme také, je-li všechno v pořádku s krmením v 

parčíku u okresního archivu. Tam stojí už několik let velké 

krmítko pro veřejnost, přestěhované z Rennerových sadů. 

Je to zastřešená dřevěná stavba, která vznikla kdysi ve 

spolupráci MěÚ a ZO ČSOP, je každou zimu využívána, 

ovšem ne každý tam dává to, co tam patří. Je proto nutné 

nevhodnou potravu odstraňovat a kromě toho dbát na to, 

aby byl přísun semen, loje i jablíček plynulý a spolehlivý. 

Vzhledem ke stáří krmítka bylo také provedeno už několikero oprav a další bude už brzy zase 

potřeba. 

Jak bylo řečeno v minulém čísle, v prosinci 2018 bylo vyvěšeno 13 ptačích budek a jedno nové 

krmítko v areálu nemocničního parku, a protože o krmení projevili zájem pracovníci Dětského centra, 

kteří by díky tomu mohli přiživit dobrý vztah k ptactvu a k přírodě u svých svěřenců, vznikla po 

Novém roce náhle potřeba ještě další krmítka přidělat. Maminky ze spolku Ledňáčků si vzpomněly na 

velmi jednoduchá a levná zařízení, která jsme vyráběli 8. 12. 2017 při schůzce, a tak stačilo jen 

několik dní k tomu, aby došlo od slov k činu.  

Samozřejmě, že se dá krmítko koupit i hotové. Ale je to přece jenom jiný zážitek, když můžete 

předvést výrobu dětem a nechat je asistovat. Tentokrát to nebylo při schůzce MOPíků - Ledňáčků, ale 

v kuchyni u naší dcery, kde jsme byli s manželem a synem na víkendové návštěvě. Bylo to legrační, 

protože se do díla s velkou vervou vložil vnouček, tedy pomocník teprve dvouletý - a to ne jenom 

symbolicky, ale doopravdy. Malý Matýsek nejdříve přinesl z předsíně nakoupené umělohmotné misky 

(takové, jaké se dávají pod květináče) a napodobil nás při sloupávání cenovek a jiných nálepek. Se 

vzniklým nepořádkem jsme ho poslali ke koši a děda se strejdou mezitím nasadili vrták do ručního 

"kolovrátku". Jeden pak držel dřevěný sloupek a vrtačku, druhý hlídal, Matýsek točil kličkou, a tak 

postupně vznikly na obou stranách sloupku díry pro vruty. Podobně všichni tři chlapi proděravěli i 

misky, pak Matýsek podával vruty a podložky, děda to všechno smontoval dohromady, nahoře pak už 

jen stačilo přidat oko na uvázání krmítka ke stromu - a bylo hotovo. U druhého krmítka už Matýsek 
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věděl, co a jak bude při výrobě potřeba, a tak se zúčastnil s úplnou samozřejmostí ještě znovu. Pěkně 

se tou činností zabavil, všechno si to zapamatoval - a až 

ještě uvidí krmítka zavěšená, se zrním a se sýkorkami, 

bude mít radost znovu. Jako už mnohokrát, znovu jsme si 

vyzkoušeli, že takovéhle práce se dají dělat i s úplně 

maličkými dětmi a nijak se tím péče o rodinu nešidí, 

naopak. 

Jinou možností, jak si při krmení rychle a jednoduše 

poradit, je například sesadit do sebe dvě různě velká 

vyřazená plata na ovoce. "Mřížky" na nich pomohou 

vytvořit bezpečný prostor pro drobné pěvce, a aby 

robustnější ptáci (hrdličky apod.) nepřišli zkrátka, můžeme 

sypat někde poblíž ještě i jim. Známá jsou také krmítka z 

kokosových ořechů nebo z PET-lahví. Platí ovšem pravidlo, 

že čím menší jsou rozměry krmné plochy i stříšky, o to je 

důležitější kontrola a čištění krmítka i jeho okolí. Záleží 

tedy na tom, máme-li jej vyvěšeno u domu, nebo někde 

dál, kam se tak snadno nedostaneme.  

Sice jsme o tom už psali víckrát, ale pro jistotu připomínám: pozor na kočky! Jsou to stvoření 

vynalézavá, lov je láká jen tak pro zábavu, i když mají potravy dost. A kdyby vám to o nich děti 

nevěřily, pusťte jim kdyžtak některé ze slavných videí o Simonově milém, ale patřičně zlomyslném 

kocourovi ("Simon´s cat") - třeba zde.  

                                                                                                                                                         -ah- 

https://www.youtube.com/watch?v=K9GTvCc0PnM

