Zápis z podzimní členské schůze konané 28.11.2015 v Pardubicích
Podzimní členská schůze konaná v tradičních prostorech Východočeského zámku v Pardubicích byla
zahájena krátce po 9. hodině. Na úvod přivítal všechny příchozí předseda pobočky Tomáš Diviš a
vyzval v minutě ticha ke vzpomínce na zemřelého člena p. Jiřího Houdka z Ústí nad Orlicí. Dále
následovaly informace z činnosti pobočky v uplynulém roce. Byly uspořádány dvě členské schůze,
jarní brigáda na Rozkoši a úspěšné mapování hnízdního rozšíření ptáků v rámci VVT na Jičínsku. Již
tradičně členové naší pobočky zorganizovali ve východních Čech celostátní akce pro veřejnost - Vítání
ptačího zpěvu na 18 místech a podzimní Festival ptactva na 4 místech. Také zazněly informace o
připravovaném čísle sborníku Panurus č. 24 a o účasti pobočky ve správních řízeních. Za zmínku
nepochybně stojí úspěšně proběhlá VI. konference Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI.
V další části schůze zazněly informace z výboru a kanceláře ČSO, které přednesl Václav Zámečník. Ten
přítomné stručně seznámil s aktivitami společnosti v letošním roce a s plánovanými aktivitami
v příštím roce. Během svého výkladu vybídl ke spolupráci na již probíhajících projektech
zaštiťovaných ČSO a k účasti na několika exkurzích v roce 2016. S průběhem uplynulé Konference
seznámil přítomné místopředseda VČP a její hlavní organizátor Lukáš Kadava. Konference byla velice
úspěšná. Účastnilo se jí celkem 107 platících účastníků z 5 států Evropy, zazněly mnohé cenné
příspěvky současné ornitologie a oceněny byly i podmínky Východočeského zámku v Pardubicích,
v jehož prostorách se konference konala. Všem organizátorům, kteří se na zdárném průběhu
konference podíleli, bylo poděkováno a vyzdviženi byli také všichni sponzoři a spolupořadatelé. Jen
díky nim byl zisk pobočky z akce více než 60 tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce pobočka slaví 40. výročí od svého založení, byl následující
program přizpůsoben právě této události. Došlo k udělení čestného členství šesti členům
osobnostem, které pracovaly s výraznými výsledky v regionu jako terénní ornitologové, publikovaly
nebo se zásadním způsobem angažovaly v pobočkových funkcích zejména v prvopočátku fungování
pobočky. Jsou to Miloslav Hromádko, Karel Prskavec, Bohumil Rejman, Jan Sklenář, František Štancl a
Helga Štanclová, z nichž první tři si za zaslouženého potlesku přihlížejících jmenovací dekret a
drobnou pozornost vyzvedli osobně. Nepřítomným čestným členům bude obojí zasláno poštou.
Vzpomínkový blok zakončil p. Ing. Jiří Svoboda svým poutavým vyprávěním o situaci před založením
pobočky a o lidech, kteří se na jejím založení významně podíleli. Svůj zajímavý příspěvek doplnil i
mnoha diapozitivy různých druhů ptáků, kteří u nás dříve běžně hnízdili. Pomocí výtečných záběrů
často přímo z hnízd tak byla vhodně navozena atmosféra, jaká v přírodě v období 70. let panovala.
Po krátké přestávce následovala přednáška o dravcích Náchodska. Tomáš Diviš zde stručně ale velmi
obsáhle prezentoval své více než 20-leté výsledky ze sledování hnízdního rozšíření dravců získaných
zejména v jižní části okresu Náchod. Prezentace byla doplněna i zjištěnými počty snesených vajec,
odchovaných mláďat a zajímavými fotografiemi přímo z hnízd. Na závěr informoval Jakub Vrána o
vzácných, neobvyklých či zajímavých pozorováních ptáků v roce 2015 v regionu východních Čech.
Další pozorování ještě ústně doplnilo několik přítomných pozorovatelů.
Schůze se zúčastnilo cca 40 členů pobočky a jejich hostů a byla ukončena ve 12:15 hodin.
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