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ZPRAVODAJ 
Východočeské pobočky 
České společnosti ornitologické 
při Východočeském muzeu v Pardubicích

Vážení přátelé,
hnízdní sezóna vrcholí a řada z nás 
se nyní zoufale snaží skloubit pracov-
ní a rodinné povinnosti se svým nej-
milejším  koníčkem.  Za  ranního 
rozbřesku  nás  vlídně  vábí 
rozezpívané lesy a háje, v poledním 
horku  nelze  odolat  přitažlivosti 
chladivé  vodní  hladiny  zčeřené 
žbluňknutím potápky, nebo důstojnou 
plavbou  divokých  hu-sí,  k  večeru 
jsme  vylákáni  touhou  proniknout  do 
skrytého  života  cvrčilek,  chřástalů  a 
lelků,  abychom  nakonec  příjemně 
zmoženi  celodenními  zážitky  mohli 
za  noční  samoty  naslouchat  králům 
zpěváků  -  slavíkům  a  lesním 
skřivanům. 
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SPOLKOVÉ ZPRÁVY

Úvodní slovo nového výboru
Vážení přátelé ptactva východočeského, milí kolegové,
jak již nejspíš většina z Vás zaznamenala, na výroční členské schůzi VČP ČSO 
při  VČM  v Pardubicích,  dne  17.  března  tohoto  roku,  byl  zvolen  nový  výbor 
pobočky.  Následně proběhla první  schůze nového výboru,  kde se diskutovalo 
nejen  o  rozdělení  úkolů  mezi  jednotlivé  členy,  ale  i  o  budoucnosti  pobočky, 
plánech na nejbližší období apod. Díky dobré práci výboru předešlého je na co 
navazovat, přesto jsme se rozhodli k dílčím změnám.
Jednak se konečně podařilo - s mírným zpožděním kvůli technickému problému, 
za což se všem omlouváme - zprovoznit  webové stránky pobočky (adresa je: 
www.vcpcso.cz), takže bude možno členy operativněji informovat o novinkách, 
hlavních  výzkumných  i  jiných  akcích  a  podávat  další  potřebné  informace. 
V souvislosti s rozšiřováním internetového připojení v Čechách bychom také rádi 
posílili  komunikaci  s členskou  základnou  s využitím  mailů.  Tištěna  periodika 
budou samozřejmě vycházet obdobně jako doposud.
Dále  jsme  se  rozhodli  zrušit  pravidelné  samostatné  „Ornitologické  povídání“. 
Není to výraz neúcty k postavám, které se významně zasloužily o poznání naší 
avifauny,  ale  nižší  účast  v poslední  době  (snad  způsobena  relativně  časným 
podzimním  termínem?!),  která  nás  motivovala  k inovaci  –  totiž  zařazovat 
tématicky  podobný,  avšak  zkrácený,  blok  na řádné pobočkové  schůze.  Krom 
toho bychom rádi oživili i tyto schůze, aby, lidově řečeno, „byly více o ptácích“, 
avšak k tomu potřebujeme především Vaší aktivní spolupráci, takže doufáme, že 
nám v tomto „vyjdete vstříc“ a v případě prosby o pomoc při přípravě programu 
neodmítnete!
Závěrem  svého,  snad  ne  příliš  rozvleklého,  úvodu  se  omezím  jen  na  přání 
krásného  (nejen)ornitologického  roku  a  níže  připojenou  obligátní  informaci  o 
složení nového výboru. Na setkání s Vámi při různých příležitostech se těší

Martin Fejfar

Složení nového výboru VČP ČSO při VČM v     Pardubicích:  

předseda: Martin Fejfar
místopředseda: David Číp
jednatel: Světlana Vránova
hospodář: Jiří Mach
referent – tajemník: Vladimír Lemberk
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Z PROBLEMATIKY

Výzkumný a vzdělávací tábor „Králicko 2007“
V zásadě platí informace uvedené v předchozím zpravodaji, takže uvádíme jen 
základní údaje. Termín je v období 25. až 27. května 2007 a základnou (včetně 
možnosti parkování) bude rekreační chata TEPVOS v Dolní Moravě, s tím že s 
příjezdem prvních účastníků se počítá již večer 24.5. Pro osoby přihlášené do 
konce dubna je  zajištěno ubytování tamtéž – o podmínkách pobytu dostanou 
informaci  individuálně.  Ostatní  jsou  samozřejmě  též  vítání,  ovšem  možnost 
přespání ve zmíněné chatě nelze zaručit. Program přislíbil sestavit místní znalec 
Tomáš Bělka,  za  což  mu patří  dík.  Detailní  upřesnění  a  rozdělení  účastníků 
provedeme až na místě, podle počtu a Vašeho zájmu. V současnosti uvažujeme 
o  následujících  tématických  okruzích:  mapování  skorců  v oblasti,  avifauna 
listnatého  lesa  u  Stříbrnice,  průzkum vrcholové  partie  Kralického Sněžníku  a 
hřebenových  suťovisek,  mapování  hýla  rudého,  doplňkově  průzkum  jeřábka 
lesního  a  zajišťujeme  odchyt  chřástala  polního.  Tedy  „nashledanou   pod 
Kraličákem!!!“

Martin Fejfar
INFO

VČP ČSO nově i na webových stránkách
Na jarní schůzi pobočky byl přítomným představen první návrh webových stránek 
pobočky. V současné době je internet jedním ze základních pilířů prezentace - a 
jsem  rád,  že  VČPČSO  se  již  může  řadit  k  těm  organizacím,  které  již  svoji 
webovou  prezentaci  mají.  Je  třeba  však  na  úvod  poznamenat,  že  výsledná 
vizuální podoba je dílem mého bratra (Jan Kadava) - jedná se tedy o stránky ryze 
amatérské.  Přesto  si  dovolím  tvrdit,  že  v  porovnání  s  obdobnými  webovými 
stránkami jsou "naše" stránky minimálně srovnatelné a co do vlastního obsahu 
plně odpovídající jejich funkci. Na druhou stranu však nepovažujme tuto formu za 
konečnou.  Obsah stránek  je  možno libovolně  doplňovat  ať  již  uveřejňováním 
nejrůznějších  aktualit,  tak  i  obohacením  témat  a  jednotlivých  odkazů.
Samotný  vznik  stránek  byl  podmíněn spoluprací  a  invenčním přístupem řady 
autorů, kteří se podíleli na obsahovém i grafickém zpracování webových stránek. 
Všem patří dík! 
Při  prvním  představení  stránek  na  již  zmíněné  jarní  schůzi  pobočky  mě 
překvapila absence jakýchkoli kritických poznámek a doplnění. Nechtěl bych, aby 
se webové stránky staly uzavřeným tématem ( s poukazem na to, jaký význam 
webová prezentace může mít zejm. pro potenciální nové členy), o nějž se zajímá 
pouze několik autorů. Současná podoba, byť je stále co doplňovat a zlepšovat, je 
již  pro  účely  představení  pobočky  veřejnosti  dostatečná.
Přeji příjemnou pohodu při surfování na www.vcpcso.cz

Lukáš Kadava
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Zpráva ze setkání poboček a ČSO v jižních Čechách
Ve  dnech  31.3  –  1.4.  2007  se  v  Lužnici  konalo  setkání  zástupců  poboček 
s kolegy ze sekretariátu a výboru ČSO. Dorazili představitelé šesti z aktuálního 
počtu osmi poboček, a to včetně nově vzniklé Pobočky ČSO na Vysočině.
Setkání sloužilo především k výměně zkušeností mezi pobočkami, diskutovalo se 
o internetových možnostech informování, publikační činnosti i organizování akcí 
pro veřejnost. ČSO chystá své nové stanovy, sekretariát proto uvítá podněty k 
jejich doplnění. Dále ČSO žádá své členy o propagaci Ptačího světa za účelem 
rozšíření  počtu  odběratelů  a  upozorňuje  na  trvající  možnost  získání  tiskovin 
z archivu -  chystá se aktualizovaný seznam nabídky.  Začala výměna periodik 
mezi  pobočkami  a  zahraničními  organizacemi,  kterou  přínosně  inicioval 
předchozí výbor VČP ČSO.
AOPK ČR v současnosti pracuje na přehledu osob a organizací zodpovědných 
za monitoring a chystá sjednocení formy požadovaných výstupů od mapovatelů. 
Významným  ptačím  územím  roku  2007  bude  26.5.  vyhlášena  Bzenecká 
Doubrava – Strážnické Pomoraví. 

Martin Fejfar
Upozornění
V rámci  členských  výhod  je  možné  zdarma  zapůjčit  stativový  dalekohled. 
Dalekohledy jsou deponovány u jednotlivých "správců" a to tak, aby byl jeden 
dalekohled přítomen na Pardubicku, Královéhradecku a Svitavsku. Zapůjčují se 
na max. jeden měsíc  a jejich zapůjčení je nutné předem dojednat s konkrétním 
správcem. Přednost má ten, kdo si ho zamluvil dříve. Výjimku lze učinit pouze 
v odůvodněných případech a to za předpokladu, že dalekohled je třeba využít za 
účelem ochrany  ptactva,  nebo  při  propagaci  ornitologie.  Zapůjčení  je  možné 
pouze řádným členům VČP ČSO.

Dalekohledy a jejich správci:
Buschnell 18 – 36x 60, Jiří  Hlaváček, Týniště nad Orlicí, 
tel. 603 489 552
MEOPTA 25 – 40 X 70 Václav Koza, Hradec Králové, 
tel.: 495272970, 728260041, e-mail: koza@pla.cz
Buschnell 18 – 36x, Jiří Mach, Svitavy, 
tel.: 461533362, 603349088, e-mail: ma@gy.svitavy.cz 

David Číp

Z P R A V O D A J - interní periodikum Východočeské pobočky České 
společnosti  ornitologické  při  Východočeském  muzeu  v Pardubicích 
(kontakt: Zámek č. 2,   530 02 Pardubice, e-mail: vcpcso@centrum.cz, 
účet: KB a.s. Pardubice, 19-8214740297 / 0100). Kresby (ťuhýk obecný 
–  Lanius collurio, mládě kukačky obecné –  Cuculus canorus) © Alice 
Janečková. Příspěvky  do  Zpravodaje  zasílejte  na  adresu 
vcpcso@centrum.cz.
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