
Zápis z členské schůze VČP ČSO, konané 7. 3. 2009 v Pardubicích na zámku

Začátek schůze se tentokrát opozdil o něco více, než obvykle. Předseda  Martin Fejfar 
zahájil schůzi v 9.00 a na úvod vzpomenul tři bývalé členy pobočky, kteří zemřeli v průběhu 
uplynulého roku:  pana Jaromíra Kosteleckého z Černé za Bory,  pana Bohuslava Hladíka 
z Polné a Petra Hůlku z Prahy.  Památku zesnulých kolegů necelých 70 přítomných uctilo 
minutou ticha. Poté po velmi krátkém úvodním slovu hned začal úvodní přednáškový blok, 
zaměřený tentokrát na racky a rybáky.

Hned první přednáška  Václava Kozy „Determinace velkých a problematických druhů 
racků“ vzbudila  velký  zájem.  V.  Koza pomocí  fotografií  ukazoval  změny ve vybarvení  racků 
v průběhu prvních let života a v průběhu roku a také upozorňoval na znaky, podle nichž je možné 
jednotlivé druhy rozlišit. Dal nám doporučení, čeho je třeba si při determinaci všímat a poradil 
determinační „finty“. Přednáška byla již v průběhu doplňována poznámkami z pléna a po ní se 
rozvinula  diskuse.  Jaroslav  Vaněk příspěvkem  „Dlouhokřídlí  na  Rozkoši“ na  předřečníka 
plynule navázal. Na Rozkoši je hnízdní kolonie 1500-2000 párů racků chechtavých, od roku 2006 
zde hnízdí nejméně 2 páry racka černohlavého. Z rybáků se nejhojněji vyskytuje rybák černý. Při 
přednášce jsme si mohli zavzpomínat na staré časy, protože kolega Vaněk hovořil bez použití 
power pointu či jiné techniky. Přesto jeho příspěvek byl stejně zajímavý, jako ostatní moderně 
pojaté prezentace. Na závěr J. Vaněk promítl několik fotografií, na nichž demonstroval obtížnost 
identifikace  některých  druhů.  V podobném  duchu  se  nesla  i  prezentace  Jiřího  Macha 
„Dlouhokřídlí  na  Svitavsku“. Rovněž  na  Svitavsku  je  pravidelně  hnízdícím  druhem  racek 
chechtavý  a  v letech  1997  –  2002  zde  pravděpodobně  rovněž  hnízdilo  několik  párů  racka 
černohlavého. Náš hlavní host Karel Poprach vystoupil s přednáškou „Poznámky k rozšíření a 
biologii  racka  černohlavého  v ČR“. Ve  své  prezentaci  představil  některá  hnízdiště  racků 
černohlavých v ČR, ukázal typické a atypické zbarvení vajíček a kuřátek racků černohlavých a 
chechtavých, pohovořil o projektu barevného značení na hnízdištích a konstatoval, že tento racek 
černohlavý se u nás stále šíří a hnízdišť přibývá. Dopolední tématický blok uzavřel Martin Fejfar 
příspěvkem „Přehled  hnízdění  racka  chechtavého ve východních  Čechách“. Na  základě 
shromážděných dat demonstroval drastický úbytek hnízdišť ve VČ, kdy v průběhu přibližně 30 let 
poklesl počet hnízdišť z původních více než 60 na dnešních pouhých 7. Pouze na 3 místech 
(Rozkoš, Bohumileč, Rzy) čítá hnízdní kolonie více než 1000 párů.

Ke všem tématickým příspěvkům se rozvinula hojná diskuse.
Ve 12.00  Martin Fejfar připomněl, že o přestávce je poslední možnost hlasování o složení 

nového  výboru  pobočky,  pozval  jménem  odstupujícího  výboru  všechny  přítomné  na  pravý 
a nefalšovaný volební guláš a vyhlásil přestávku.

Posilnění  gulášem  jsme  se  sešli  v poněkud  prořídlém  počtu  –  část  kolegů  nás  během 
přestávky opustila.  Jiří Zajíc promítl několik fotografií (např. zimoviště kalousů v Hradci Králové 
nebo orla mořského,  nalezeného otráveného karbofuranem).  Jakub Vrána ve své prezentaci 
shrnul  nejzajímavější  pozorování  z  „pidikonference“  za  rok  2008.  František Bárta  představil 
území, v němž se bude odehrávat letošní VVT s názvem „Kolem Opatovického kanálu“. Světlana 
Vránová informovala o aktualizaci adresáře VČP ČSO a o novinkách na webu pobočky a poté 
v krátké prezentaci shrnula výsledky letošního kroužkování labutí v Pardubicích a Hradci Králové, 
prováděného společně s polskými kolegy. Martin Fejfar seznámil přítomné s výsledky správních 
řízení, kterých se pobočka účastnila během roku 2008. Zástupce ČSO z Prahy Václav Zámečník 
vyřídil pozdravy ze sekretariátu ČSO a předal informace a pozvánky:

- do 27.3. je možné se hlásit na exkurzi ČSO na Bzeneckou doubravu a do Bílých Karpat 
(22.-24.5.2009)

- 30.5.-6.6.  2009 v Havraníkách v NP Podyjí  proběhne kurz  ornitologie  pro  začátečníky 
„Členové členům“

- 20.-23.4.2009 se na Třeboňsku uskuteční  kurz pro uchazeče o získání  kroužkovací 
licence

Z úst V. Zámečníka zazněla i nová výzva k zapojení se do monitoringu čejek chocholatých.

Poté předseda volební komise Miloš Mareček informoval o výsledku voleb do výboru VČP 
ČSO. Bylo voleno 5 členů výboru ze 6 kandidátů, platné byly volební lístky, kde bylo zatrženo 1-5 
jmen. Volební komise ve složení Miloš Mareček, Karel Dohnal a Radek Pražák sečetla volební 



lístky a oznamuje: Celkem bylo odevzdáno 76 hlasovacích lístků, z toho 3 byly neplatné. Členy 
výboru VČP ČSO pro následující volební období byli zvoleni:

Martin Fejfar
Milan Janoušek
Jiří Mach
Michal Pešata
Světlana Vránová

Martin Fejfar poté poděkoval jménem odstupujícího výboru a přízeň a spolupráci, s níž se výbor 
po celé své funkční období setkával a v zápětí poděkoval jménem nově zvoleného výboru za 
svěřenou důvěru.

Závěr schůze patřil přednášce Milana Janouška a Jakuba Vrány o jejich únorové cestě do 
Tuniska. 
 
Schůze skončila ve 14.10 hod.

Zapsala: Světlana Vránová, jednatelka


