Co se děje a co se bude dít u nás v Telči na Ranči?
Máme odvážné a vysoké cíle. Chceme, aby Ranč byl po telčském náměstí a zámku místem, kam se rád podívá
každý turista, který Telč navštíví.
Proč?
1. Na Ranči se začíná s instalací největší sbírky denních a nočních motýlů z celého světa. Pracujeme i na tom,
aby naše sbírka byla zapsaná v Guinessově knize rekordů, neboť se jedná o velkolepé a mnohaleté dílo
entomologa, botanika, malíře, sochaře a v neposlední řadě i politického vězně Milana Odvárky, známého bez
nadsázky na všech kontinentech světa. Výstava bude zpřístupněna ve chvíli, kdy to dovolí situace spjatá se
současnou epidemií koronaviru. Pevně věříme, že se výstava otevře v červnu, nejpozději v červenci.

2. Na Ranči je již v současné době k vidění největší stádo oslů v České republice. Jedná se o pět různých druhů,
přičemž osel Andaluský a Asinarský patří k nejohroženějším oslím druhům na světě. Na jejich hřbetech se může
projet člověk vážící od 20 do 120 kilogramů, méně zdatným milovníkům oslíků nabízíme vyjížďku v kočáře
taženém právě našimi oslími miláčky. V sezóně budou mít návštěvníci i možnost zakoupení oslího mléka, které
má velmi blahodárné účinky na zdraví člověka, zejména na pleť a kožní nemoci.
3. Ve spolupráci s Botanickou zahradou v pražských Průhonicích máme v plánu vytvořit naši vlastní botanickou
zahradu s ojedinělým vodním biotopem.
V současné době máme zasazeno již víc jak 1000 různých stromů, keřů a květin, jejichž domovské oblasti se
táhnou od Mexika přes Ural až po Tibet. Plody této práce bude možné sklízet až za několik let, ale první květy
budete mít možnost vidět již letos.

4. Dále máme v plánu pomocí výsadby stromů, keřů a květin, které jsou neodolatelným lákadlem pro na
Vysočině se již vzácně vyskytující motýly, brouky a hmyz, vytvořit i tzv. „Motýlí louku“. Tento projekt rovněž
realizujeme ve spolupráci s odbornými poradci pod vedením již zmíněného Milana Odvárky. Mým tajným
přáním vždy bylo a stále je vrátit do naší přírody sysla obecného a křečka polního, kteří už na Vysočině léta
nežijí. K tomu by ale byla potřebná součinnost s městem Telč, neboť na úspěšnou realizaci výše uvedených
projektů nám současný prostor stačit nebude.

5. Naší cílovou skupinou jsou především mladé rodiny s dětmi, které se u nás setkávají s něčím, co jim nemůže
nabídnout škola, domácí prostředí ani zoologická zahrada. My prostě chceme být originální, a hlavně jiní než
ostatní. Jedním z našich hlavních cílů je být kulturním přínosem pro město Telč. Celý Ranč a jeho okolí jsou
budovány s velkým nadšením a z ryze vlastních prostředků bez využití dotací, proto zároveň prosíme o toleranci
případných malých chyb v našich aktivitách, neboť se stále učíme, jakým způsobem pro Vás naše služby
zdokonalovat. S tímto vědomím prosíme návštěvníky o dobrovolný příspěvek pro naše zvířátka, pro bezplatné
služby, kterými jsou například naše velmi oblíbené motokáry, výsadba rostlin a údržba volně přístupných
prostor. Na Vaši návštěvu se těšíme a rádi uděláme komentované prohlídky našeho Ranče jak pro mateřské
a základní školy, tak pro větší i menší skupiny návštěvníků.
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