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ÚVODEM
Milí kolegové a přátelé,
dostáváte do rukou další číslo Zpravodaje pobočky. Tentokrát je jeho obsah stručnější, přesto
věříme, že v něm naleznete zajímavé informace.
Letošní jarní schůze byla poznamenaná vichřicí Emma, která nás brzy po zahájení připravila
o elektřinu. Přesto se schůze vydařila a její atmosféru si můžete připomenout přiloženým zápisem.
Během jara se členové naší pobočky podíleli na uskutečnění řady akcí. K tradičním patřilo Vítání
ptačího zpěvu, které je v rámci východních Čech pořádáno na několika místech. Nedávno jsme
měli příležitost seznámit se s přírodou v okolí Nového Bydžova v rámci dalšího ročníku VVT
„Podkrkonošská nížina 2008“. Za perfektní přípravu VVT náleží díky Honzovi Bartoníčkovi
a nezbývá než politovat, že účast členů byla tentokrát nejnižší za celou historii konání VVT. Ti
z vás, kdo se VVT nezúčastnili, si mohou ve Zpravodaji alespoň přečíst shrnutí průběhu akce.
Pobočka ČSO na Vysočině uspořádala v květnu seminář o doupných stromech, kterého se
zúčastnili i zástupci naší pobočky. Informace o tomto zajímavém semináři naleznete ve Zpravodaji.
V Praze na ústředí ČSO se nedávno konalo setkání nového výboru ČSO se zástupci poboček. Za
VČP ČSO je setkání zúčastnil náš předseda Martin Fejfar, který pro Zpravodaj sepsal krátkou
zprávu o výsledcích setkání.
VČP ČSO se v posledním období aktivně zapojila do několika správních řízení, z nichž za
nejdůležitější považujeme snahy o vysazování sokolů stěhovavých a rarohů velkých na Hradecku
metodou přikládání mláďat do hnízd jestřábů, a dále kácení a zpracování dřeva v blízkosti hnízda
orla mořského na Opatovsku. Děkujeme všem, kteří pomohli (nejen) svými odbornými znalostmi.
I nadále platí výzva a žádost výboru VČP ČSO o zapojení se do správních řízení v oblasti vašeho
působiště. Podrobnější informace poskytne kdokoliv z členů výboru.
Máme radost, že se podařilo úspěšně rozjet webové stránky. Webové stránky jsou vizitkou
pobočky vůči veřejnosti a za jejich současnou podobu se rozhodně nemusíme stydět. Dík za to
patří zejména kolegům Zdeňkovi Machkovi a Josefovi Vránovi, ale i všem, kdo jakkoliv aktivně
přispívají – ať již zasíláním textů nebo fotografií.
Hlavním tématem tohoto čísla Zpravodaje je pozvánka na podzimní exkurzi pobočky do polské
Doliny Baryczy. Věnujte prosím pozornost všem informacím a přihlaste se včas. Věříme, že
vzhledem k atraktivitě území bude exkurze zajímavá po stránce ornitologické a zároveň to bude
i příležitost blíže se seznámit s polskými kolegy a prohloubit již navázanou spolupráci.
Přejeme vám příjemně strávený čas dovolených a těšíme se na setkání s mnohými z vás na
zářijové exkurzi.
Světlana Vránová

SPOLKOVÉ ZPRÁVY
Zápis z členské schůze VČP ČSO, konané 1. 3. 2008 na zámku v Pardubicích
Tato schůze byla nepříjemně poznamenána orkánem Emma, který se toho dne přehnal nad
územím ČR.
V 8.45 přivítal předseda VČP ČSO Martin Fejfar asi 60 shromážděných přítomných a bez
dlouhých průtahů předal slovo prvnímu přednášejícímu v úvodním bloku, tématicky zaměřeném
na brodivé ptáky. Petr Hůlka přednesl referát „Příspěvek k poznáni ekologie volavky popelavé
a mapováni významných lokalit pro brodivé ptáky v Podkrkonoší“ o barevném značení volavek
popelavých a o rozdílné potravě mladých a starých volavek. Pomocí množství fotografií ukázal
některá známá i neznámá hnízdiště volavek na Novobydžovsku. Jan Bartoníček v příspěvku
„Popelky na Temníku“ představil další hnízdiště a především zimoviště brodivých na
Novobydžovsku – ryb. Temník u Lázní Bělohrad, ryb. Buben v PR Byšičky, ryb. Dobrá voda
u Hořic a okolí Smidar. V průběhu uplynulých 20 let zde byla kromě volavek popelavých a čápů
černých zaznamenána pozorování volavek bílých, volavky stříbřité, volavky vlasaté, bukače
velkého a kvakoše nočního. Dokumentoval hnízdění volavek popelavých na zemi v rákosí u ryb.
Temník a nález hnízda jeřábů popelavých tamtéž, ukázal fotografie hnízda čápů černých
v remízu na kraji pole. Radek Hampl v referátu „Migrace čápa černého – porovnání východní
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a západní tahové cesty u čápů hnízdících ve stejné oblasti“ shrnul výsledky sledování migrace
čápů černých pomocí satelitních vysílaček, získaných v rámci projektu „Africká Odysea“.
V období 1995 -2001 bylo označeno a sledováno 18 čápů černých z 11 českých hnízd, z toho
3 ptáky se podařilo sledovat více let. ČR leží na rozhraní východní a západní tažné cesty čápů
a bylo zjištěno, že i ptáci z jednoho hnízda mohou táhnout každý jinou cestou. V diskusi z pléna
zaznělo mnoho dotazů. David Číp v příspěvku „Úspěšnost náhradních podložek pro čápa bílého“
diskutoval téma umělých podložek. Na místech, kde čápi nikdy předtím nehnízdili, je podle něj
úspěšnost prakticky nulová, naopak při opravách hnízd stávajících je téměř 100%. Při instalaci
umělých podložek se osvědčilo postříkat okraje umělého hnízda vápnem. V rámci diskuse
František Bárta doporučil v případě nutnosti opravy stávajícího hnízda přemisťovat hnízdo
i s mláďaty do maximální vzdálenosti 150 m tak, aby nové hnízdo bylo na dohled od starého.
Zároveň je nutno mechanicky zabránit čápům v možnosti usedat na místo původního hnízda.
Tomáš Diviš promítl graf vývoje početnosti hnízdních populací čápa bílého v okrese Náchod
v letech 1993 – 2007. Z něj vyplynul trvající trend poklesu početnosti, související zřejmě se
způsobem hospodaření na loukách. Na některých místech v ČR již čáp černý je početnější, než
čáp bílý. Světlana Vránová zahájila prezentaci o „Využití webkamer ve sledování hnízdní
bionomie na příkladu čápa bílého“. Shrnula výsledky sledování chování čápů na hnízdě
v polských Przygodzicach v letech 2006 a 2007. Poté, co představila projekt a ukázala prvních
několik snímků, nastal v 10.30 v důsledku orkánu Emma výpadek elektrického proudu v celých
Pardubicích a další videoprodukce tím byla definitivně znemožněna. Byla proto vyhlášena
předčasná přestávka. Probíhaly kuloárové diskuse, popíjení kávy a sledování vichřice a krupobití
venku. Po půlhodině schůze pokračovala potmě.
M. Fejfar zahájil diskusi o výskytu volavek bílých ve VČ v hnízdním období. Ačkoliv přibývá
jejich pozorování v tomto období a často jsou pozorováni i ptáci ve svatebním šatě, hnízdění,
jako jinde na území ČR, zjištěno nebylo. Následovala diskuse o hnízdění volavek popelavých
v Pardubickém a Hradeckém kraji. M. Fejfar informoval, že na základě informací od několika
členů VČP ČSO byla vytvořena mapka známých hnízdišť (která nemohla být promítnuta). Přečetl
alespoň, o které lokality se jedná. S. Vránová vysvětlila co je cílem vytvoření takové mapy
(potřebujeme mít přesně podklady z důvodu vyjadřování v rámci správních řízení při žádostech
o odstřel volavek). Na výzvu o doplnění dalších údajů se přihlásili pouze F Bárta a T. Bělka, kteří
slíbili poskytnout údaje z uplynulých let. Mapa hnízdění volavek, stejně jako formulář, do něhož je
možné zaznamenávat další hnízdiště, budou umístěny na webové stránky VČP ČSO. D. Číp řekl,
že pobočka by měla zaujmout postoj k žádostem o odstřel kormoránů velkých. Sdílel svůj názor,
že plašení střelbou je kontroverzní, protože dochází k plašení dalších druhů. Považuje za lepší
řešení povolení odstřelu několika kormoránů za přesně vymezených podmínek. Navrhl vymezit tři
kategorie území: lokality, kde odstřel není možný za žádných okolností (ptačí oblasti), lokality,
kde je odstřel možný za striktně daných podmínek a lokality, kde je odstřel možný, protože zde
dochází k nadměrným škodám (výtažníky). Doporučil vést s rybáři dialog o přechodu
k extenzivnímu hospodaření a o nutnosti návratu mrtvého dřeva do řek. Do bouřlivé diskuse se
zapojilo mnoho přítomných, z nichž část odmítala odstřel jako nepřípustný. Plašení přítomností
osob na rybníce se ukazuje jako účinné, ovšem pouze po dobu, kdy je osoba na rybníce opravdu
přítomná. Tomáš Bělka vyzval ke sbírání vývržků na nocovištích a jejich rozboru, abychom měli
objektivní informace o potravě kormoránů na východočeských zimovištích. Václav Koza navrhl,
aby součástí eventuálních povolení odstřelu byla podmínka nechat udělat rozbor žaludků
odstřelených ptáků a doporučil zaměřit se na snahu zřízení profesionálních lovců, kteří by po
vyhodnocení lokální situace případně sami zajišťovali odstřel určeného počtu ptáků.
Tomáš Brinke ze sekretariátu ČSO informoval o volební schůzi ČSO, která proběhne 15. 3.
2008. Vyzval k nahlášení konání Vítání ptačího zpěvu a k zasílání zajímavých pozorování ve
formě krátkých článků do Ptačího světa. Informoval o vydání sborníku Buteo (15), za 88 Kč jej lze
objednat na sekretariátu ČSO. Poslední informace se týkala monitorignu ptáků v ptačích
oblastech Natura 2000 – nadále pokračuje, zájemci se mohou ještě přihlásit. Na příští rok je
plánováno vydání knihy, shrnující výsledky tříletého monitoringu ptačích oblastí..
T. Diviš jako zástupce výboru Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice NM Praha
vyzval kroužkovatele, aby svou činnost uvedli do souladu se zákonem. Kroužkovatel by měl mít
akreditaci k zacházení s pokusnými zvířaty (kroužkování je podle zákona 246/92 Sb. na ochranu
zvířat proti týrání v platném znění považováno za pokusy na zvířatech a smí jej provádět pouze
akreditovaná osoba) a měl by dbát na včasné vyřízení všech územních povolení ke kroužkování.
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V. Koza hovořil o dalším kole chystaného monitoringu čejky chocholaté. Zájemci obdrží formulář,
který budou za každou sledovanou lokalitu vyplňovat. Cílem je zjistit, jaká opatření v rámci
agroenviromentálních programů povedou ke zlepšení podmínek pro hnízdění čejek a specifikovat
újmy, na které vlastníci pozemků mohou čerpat dotace. V. Koza si také postesknul na malý zájem
členů VČP ČSO o tento monitoring – v roce 2006 se do něj zapojilo 13 lidí a v r. 2007 pouze 4.
Kdo má údaje o hnízdění čejek, které dosud neodeslal nebo kdo se chce zapojit do monitoringu
v roce 2008, nechť kontaktuje V. Kozu na e-mailu koza@pla.cz nebo na adrese pobočky
vcpcso@centrum.cz . Informace o akci jsou umístěné na webu VČP ČSO, průběžně tam budou
zveřejněny i další informace a termíny. J. Bartoníček informoval o VVT, který se bude konat na
Novobydžovsku. Zaměřen bude na lokality jeřába popelavého a druhy stepní krajiny – motáka
lužního a strnada lučního. Budeme se snažit lokalizovat hnízda motáka lužního a získané znalosti
využít při pozdější sklizni na polích. Informace budou v příštím čísle Zpravodaje a na webu.
Zájemci se mohou již hlásit. S. Vránová informovala o webových stránkách pobočky
a povzbuzovala přítomné, aby se na stránkách zaregistrovali a začali na ně přispívat. Stručně
shrnula proběhlou akci „Labutě 2008“ a vyzvala ke sledování hnízdících labutí na VČ lokalitách –
bylo by dobré zjistit, zda v zimě okroužkovaní ptáci na území VČ hnízdí. Na závěr stručně
představila území „Dolina Baryczy“, kam pobočka chystá podzimní členskou exkurzi. Podrobné
informace budou v příštím čísle Zpravodaje a na webových stránkách. F. Bárta vyzval
kroužkovatele k okroužkování co největšího množství mladých labutí na VČ hnízdištích v roce
2008. M. Fejfar na závěr sdělil, že podobnou mapu, jakou jsme připravili o hnízdění volavek,
chceme udělat i pro hnízdění racků chechtavých. Již nyní je proto možné zasílat informace
o hnízdištích racků na adresu pobočky. Poté poděkoval přítomným za účast a vytrvalost ve
ztížených technických podmínkách a ukončil schůzi.
Schůze skončila ve 12.30.
Zapsala Světlana Vránová, jednatelka

PROBĚHLÉ AKCE
Ohlédnutí za VVT „Podkrkonošská nížina 2008“
Ani letošní rok se nestal mezerou v dlouhotrvající tradici naší pobočky v pořádání VVT. Ten
poslední proběhl ve dnech 22. - 24. 5. 2008 v rozlehlé nížinaté krajině kolem Nového Bydžova.
Hlavním cílem byl pokus o objevení nových, dosud nepoznaných lokalit významných pro ptáky.
Akce se zúčastnilo celkem 7 lidí. I přes nepřízeň počasí přinesl průzkum terénu mnoho
zajímavých pozorování, například objevení hnízdiště motáků lužních a luňáků červených. Mezi
další zajímavá pozorování můžeme řadit i pozorování 1 páru lžičáků pestrých, 2 samců strnada
lučního na golfovém hřišti a také 1 páru husic liščích. Dále byla objevena, případně zkontrolována
4 hnízda čápů černých a navázali jsme také kontakt s místními lidmi, kteří nám poskytli mnoho
cenných informací. Přimhouříme-li oči nad nízkou účastí, můžeme přínos letošního VVT hodnotit
jako více než kladný.
Jan Bartoníček

Zpráva ze semináře k ochraně doupných stromů
Jak již asi mnozí z Vás zaznamenali, naši kolegové a sousedé z Pobočky ČSO na Vysočině
zahájili spolupráci s Lesy ČR na ochraně doupných stromů jako biotopů vzácných druhů ptáků,
ale i přirozeného prostředí pro další skupiny živočichů. Výbor i sekretariát ČSO předpokládají, že
na základě podepsané deklarace mezi Lesy ČR a ČSO se podobné aktivity rozšíří i do dalších
regionů naší republiky, a to prostřednictvím příslušných poboček. O zapojení uvažuje i naše
pobočka, proto zástupci VČP ČSO přijali nabídku „vysočinské pobočky“ zúčastnit se jejich jarní
schůze. Ta byla spojena s pořádáním menšího semináře právě na téma aktuálních zkušeností
s ochranou doupných stromů. Seminář se uskutečnil dne 12. 4. 2008 v Novém Veselí, poblíž
Žďáru nad Sázavou a byl součástí několikadenní terénní akce probíhající kolem nedaleké stanice
na Babíně.
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Dosavadní průběh je možno shrnout takto: vybrané stromy jsou v terénu označeny modrým
trojúhelníkem (2 – 3 na 1 strom) ve výši očí a následně ve spolupráci s místními správami Lesů
ČR zakresleny do lesnických porostních map. Značí se odumřelí jedinci v počtu do 5 kusů na
1 hektar a navíc další doupné stromy, zejména s prokazatelným hnízděním vzácnějších druhů.
Takto označené dřeviny nebudou pokáceny z důvodu zdravotního ani tvarového výběru
a zůstanou ponechány na dožití. V prvcích územního systému ekologické stability (ÚSES)
a podobných plochách by mělo být cílově zachováno starých exemplářů více. Zatím (tedy
přibližně do začátku dubna 2008) bylo na Vysočině označeno celkem 348 stromů, náklady s tím
spojené (včetně barvy atd.) hradily Lesy ČR. Do budoucna se uvažuje s rozšířením aktivity i na
jiné vlastníky.
Více
se
o
celém
projektu
můžete
dozvědět
na
webových
stránkách.
http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1662
Martin Fejfar
Zpráva ze setkání výboru a sekretariátu ČSO s pobočkami
Dne 11. 6. 2008 se uskutečnilo další setkání výboru a sekretariátu ČSO se zástupci poboček,
tentokrát v pražském sídle ČSO v ulici Na Bělidle. Cílem bylo vedle vzájemného informování
o aktuálních problémech a úkolech i seznámení s novým výborem, který má zájem na budoucím
posílení komunikace s regiony. Z konkrétních témat vyjímáme následující.
Mnoha členům chybí periodikum obdobné zrušeným Zprávám ČSO. Doporučuje se, aby i krátké
články vyšší odborné úrovně byly přijímány do Sylvie (od dubna je novým vedoucím redaktorem
P. Adamík), ostatní do Ptačího světa. Faunistická pozorování budou zveřejňována
v příslušných regionálních periodicích a mimo to je samozřejmě možnost operativního
umísťování dat na internet.
Vzhledem k volbě výboru i změnám legislativy byla pozdržena příprava nových stanov ČSO.
Návrh by měl být připraven do konce tohoto roku.
Kvůli koordinaci vzájemných postojů Výbor ČSO aktualizuje tzv. „poziční dokument“ k výstavbě
větrných elektráren. Výhledově budou zpracovány obdobné dokumenty i pro další aktuální
témata (např. reintrodukce apod.).
Na základě podepsané deklarace mezi Lesy ČR a ČSO se další jednání ohledně značení
doupných stromů povedou na regionální úrovni, tedy mezi krajskými ředitelstvími a příslušnými
pobočkami. O tomto tématu je referováno i v jiném článku tohoto Zpravodaje.
Martin Fejfar

WEBOVÉ STRÁNKY VČP ČSO
V průběhu uplynulého půlroku se postupně dotvářela celková vize webových stránek VČP ČSO.
Dnes již víme, že bychom chtěli, aby naše webové stránky nebyly zaměřené pouze na členy
pobočky a další ornitology, ale aby oslovovaly i veřejnost. Naším cílem je, aby lidé
z východočeského regionu nacházeli na našich stránkách informace a aktuality o dění ze svého
okolí. Tím by se náš web měl lišit od webu ČSO, který je zaměřen více obecně. Po dlouhém
období hledání směru a stylu se tedy stránky konečně docela dobře „rozjely“, za což patří dík
především našemu webmasterovi panu Zdeňkovi Machkovi a hlavnímu administrátorovi Joskovi
Vránovi. Pomalu se ale začíná dařit pro web získávat příspěvky širšího okruhu přispěvovatelů,
z čehož máme opravdu radost.
Na webu pobočky dnes můžeme nalézt celou řadu témat. Kromě ornitologických aktualit z VČ
regionu a průběžných informací o zajímavých pozorováních a o dění v pobočce stojí za zmínku
především několik databází, které byly postupně na web umístěny. Nejrozsáhlejší z nich je
„Faunistika“ – databáze pozorování z východních Čech. Byla spuštěna v dubnu 2008
a v současné době je v ní uloženo již okolo 300 záznamů. Naše databáze se od jiných
podobných liší tím, že údaje jsou zároveň zanášeny do mapy s přesnými souřadnicemi, což
umožňuje snadné další zpracovávání dat. Z databáze je možné dělat různé výstupy (podle druhů,
podle lokalit, podle dat..). Přístup ke zpracování dat mají pouze webmaster a administrátor, ti jsou
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však v případě potřeby na vyžádání připraveni poskytnout členům VČP ČSO jimi požadované
konkrétní údaje. Další zajímavá databáze má prostý název „Čápi“. Celostátní čapí kartotéka,
kterou mnoho let pečlivě vedl člen naší pobočky pan Bohumil Rejman v současné době již
několik let není doplňována. Snažíme se proto vytvořit co nejúplnější seznam hnízd čápů bílých
v Hradeckém i Pardubickém kraji (jako podklad mnohde využíváme právě původní databázi pana
Rejmana). Naší snahou je zmapovat všechna historická i současná hnízda, zhodnotit jejich stav
a zaměřit jejich polohu GPS. Takto získaná data budou později využita při tvorbě speciálního
(doufejme, že celostátního) „čapího webu“, kde každé hnízdo bude mít svou kartu, do níž budou
průběžně zapisovány údaje za každý rok. Na webu nalezneme ale také databáze odečtů
kroužků čápů černých a bílých a labutí velkých, zastižených na území východních Čech.
Pozorný čtenář nalezne jak mezi odečty čápů, tak mezi odečty labutí zajímavé údaje. Rádi
bychom na tomto místě poděkovali všem kolegům, kteří svými údaji přispívají do zmíněných
databází.
Nejlepším měřítkem úspěšnosti či neúspěšnosti webových stránek a jednotlivých témat na nich
je statistika, která je nezávislá na našich emocích a názorech, nedá se ošálit a nekompromisně
ukazuje pravý stav věci. O to víc nás těší, že statistické přehledy od začátku fungování našeho
webu vyznívají velmi pozitivně. Z pohledu návštěvnosti si web naší pobočky v prvních měsících
své existence vedl úspěšně. V období 24. 1. až 17. 6. bylo celkem zaregistrováno 7226 přístupů
(49,5 přístupů/den), které byly realizovány 3107 návštěvníky (21,3 návštěvníka/den). Většina
přístupů (95,4%) byla vedena z území České republiky, zbytek (4,6%) pak z 25 států, mezi nimiž
převažovali čtenáři ze sousedního Polska. Z hlediska obsahu je nejvíce navštěvována
komponenta faunistiky, strana představující pobočku a její činnost, přehledy čapích hnízd
a úvodní strana s aktualitami.
Stránky se stále rozvíjejí a doufáme, že se i nadále rozvíjet budou. V současné době se na
jejich tvorbě podílejí zejména tři redaktoři (Josef Vrána, Světlana Vránová a Jiří Mach), několik
dalších lidí zaslalo své (zatím?) jednorázové příspěvky. Ovlivnit obsah stránek má možnost každý
z vás. Můžete nám psát své názory a podněty, především ale přivítáme vaše příspěvky.
Vzhledem k zaměření webu mohou být příspěvky dvojího typu: jedny čistě odborné, věnované
kolegům ornitologům, druhé populárně-naučné, směřované k veřejnosti. Na stránkách ale také
můžete prezentovat svou činnost – informovat o pořádání akcí, zveřejnit zde výsledky své
činnosti, můžete zde mít odkazy na jiné stránky, na nichž se podílíte nebo vaše činnost může
získat celou samostatnou podstránku, kterou si budete moci sami spravovat… Možností je
nepřeberně. Pokud byste někdo měl zájem do tvorby stránek se zapojit intenzivněji, kontaktujte
nás, rádi vás zaměstnáme J .
Světlana Vránová & Josef Vrána

PODZIMNÍ EXKURZE DO DOLINY BARYCZY V POLSKU: 5. – 7. 9. 2008
Jak jste byli informováni již v minulém Zpravodaji a na jarní schůzi pobočky, letošní podzimní
exkurze VČP ČSO bude směřovat do blízkého zahraničí, konkrétně do ptačí oblasti „Dolina
Baryczy“ v Polsku. Na webových stránkách pobočky www.vcpcso.cz v sekci „Ke stažení Pozvánky“ můžete nalézt prezentaci se základními informacemi o Dolině Baryczy, včetně
seznamu zde zastižených druhů.

Exkurze se uskuteční ve dnech 5. – 7. 9. 2008. Pojedeme autobusem s 34 místy. Polští
kolegové nám uhradí ubytování na dvě noci, budeme tedy platit pouze náklady spojené
s pronájmem autobusu a jídlo. Autobus pojede po trase Pardubice – Hradec Králové –
Jaroměř – Náchod (– Kudowa Zdroj) a dále. Hodiny odjezdů z vyjmenovaných měst jsou
uvedeny níže. Po individuální domluvě může autobus zastavit i kdekoliv jinde po trase cesty.
Ubytování bude v turistické ubytovně v Ludwikowie asi 10 km od Ostrowa Wielkopolskigo.
Pokoje jsou 2 – 8 lůžkové, koupelny a záchody jsou na chodbách na každém patře.
K dispozici je kuchyňka, obchody a restaurace jsou ve vesnici nedaleko. U ubytovny je
možnost pálení ohně, k dispozici je i velký sál.
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Stravování: v turistické ubytovně je možnost objednání snídaní za 5 zl a večeří rovněž za
5 zl. Obědy jsou možné v restauracích (cena 10 – 18 zl., podle toho, kde budeme).
Vzhledem k počtu osob je ale nutné předem objednat počet porcí.
Exkurze budou probíhat pod vedením polských přátel autobusem a pěšky, pravděpodobně
se rozdělíme do několika menších skupin. Program bude pochopitelně z největší části
zaměřen na ptáky a přírodu, uvidíme ale i některé kulturní památky.
Na sobotní večer je plánováno s Poláky společné posezení u ohně s částečně
připraveným a převážně volným programem.
Exkurze se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci či vaši přátelé – objednávky přijímáme do
naplnění kapacity autobusu. Počet míst je ale omezen, proto s přihláškami neváhejte. Kdo se
přihlásí včas, bude mít místo jisté. Pokud by zájem překročil kapacitu autobusu, bude dána
přednost členům pobočky. Přihlášky je nutno zaslat do 31. 7. – pokud do té doby nebude
autobus zaplněn, nabídneme volná místa dalším zájemcům mimo okruh naší pobočky!
Termín: 5. – 7. 9. 2008
Odjezd: pátek 5. 9 v 16.00 z Pardubic z parkoviště u Hypernovy (u nádraží ČD)
v 16.30 z Hradce Králové pravděpodobně z parkoviště U Koruny
v 17.00 z Jaroměře z autobusového nádraží
v 17.30 z Náchoda z parkoviště u bazénu na ulici Pražská
Předpokládaný příjezd do Ludwikowa: 21.30 – 22.00
Odjezd: neděle 7. 9. asi ve 13.00
návrat do Pardubic okolo 18.00 – 19.00
Cena za 1 osobu (bez rozdílu věku): 600 Kč
(jídlo si hradí každý sám)
Další informace - S. Vránová, tel. 775 390 005 nebo e-mail sve.crow.crow@volny.cz

ZPRAVODAJ – interní periodikum Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském
muzeu v Pardubicích (kontakt: Zámek č. 2, 530 02 Pardubice, www.vcpcso.cz, e-mail: vcpcso@centrum.cz, účet:
KB a.s. Pardubice, 19-8214740297/0100). Číslo sestavila: Světlana Vránová. Ilustrace (moudivláček lužní –
Remiz pendulinus, čejka chocholatá – Vanellus vanellus) © Alice Janečková, sýkořice vousatá - Panurus
biarmicus © Jana Kufová. Příspěvky zasílejte na adresu pobočky Zámek 2, 530 02 Pardubice nebo na e-mail
vcpcso@centrum.cz.
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Přihláška na exkurzi VČP ČSO do Doliny Baryczy 5. – 7. 9. 2008
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:

e-mail:

Další osoby které přihlašuji:

Do autobusu nastoupím v
Objednávám si jídlo (zaškrtněte, uveďte počet porcí):
snídaně
sobota

neděle

oběd

neděle

(v ubytovně, cena 5 zl):

(v restauraci, cena 10-18 zl):

večeře
(v ubytovně, cena 5 zl):

sobota
sobota

(jídlo si hradí účastníci sami)
Přihlášku zašlete do 31.7.2008 na adresu VČP ČSO, Zámek 2, 530 02 Pardubice
Přihlásit se je možné i elektronicky na webowých stránkách www.vcpcso.cz
Další informace - S. Vránová, tel. 775 390 005 nebo e-mail sve.crow.crow@volny.cz
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