
 Východo české pobo čky 
České spole čnosti ornitologické 

při Východo českém muzeu v Pardubicích

Zpravodaj  

• Výsledky voleb nového výboru 
• Zápis z členské schůze 5. 2. 2011 
• Zpráva o činnosti pobočky v letech  

2009 - 2010  
• Výzkumný a vzdělávací tábor Broumovské 

stěny 
• Aktuálně z pobočkového webu 
• Odjinud     53

 2011
 



 2 

ÚVODEM 
Milí kolegové, 
volby nového výboru jsou za námi, výsledky slibují kontinuitu v dalším 
směřování pobočky a snad i přísun nové energie, tolik potřebné pro 
úspěch v dnešním světě.  
První větší společnou letošní akcí bude květnový Výzkumný a vzdělávací 
tábor v Broumovských stěnách. Praktická ukázka užitečnosti spolkového 
života. Lze jen doufat v hojnou účast našich členů, příznivé počasí a co 
nejpečlivější zmapování vytyčeného území.  
Ale cenná data získává při pravidelném sledování ptactva jistě řada 
z nás i jednotlivě. Právě v letošním roce, kdy na centrální úrovni běží 
kampaň Citizen science-Věda pro každého, se sluší připomenout, že jen 
publikováním v tištěných časopisech naše výsledky nezapadnou. I proto 
máme svůj vlastní sborník Panurus. Pro méně závažné kratochvilné 
texty a faunistickou databázi pak dobře slouží naše webové stránky, kde 
to žije za každého počasí. Všem milovníkům ptactva přeji bohatou 
sezónu 2011. 
                                                                                                                                          
                                                                                                  Libor Praus 
 
 
SPOLKOVÉ ZPRÁVY 
Výsledky voleb do výboru V ČP ČSO
Na výroční členské schůzi dne 5. 2. 2011, konané na zámku 
v Pardubicích, proběhly volby nového výboru pobočky. Způsob volby byl 
tradičně kombinovaný, to znamená s možností korespondenčního 
zaslání hlasů i hlasováním přímo na schůzi. Novinkou se stal návrh  
na prodloužení volebního období ze dvou na tři roky. Naši členové 
odevzdali celkem 78 hlasovacích lístků, z toho 76 platných. Prodloužení 
volebního období bylo odsouhlaseno, takže mandát výboru potrvá  
do začátku roku 2014. Jeho členy se stali (v závorkách je počet 
obdržených hlasů): Martin Fejfar (70), Jiří Mach (67), Tomáš Diviš (60), 
Libor Praus (56) a Tomáš Sládek (50). 
 
Dne 15. 2. 2011 proběhlo první setkání výboru, na němž se členové 
dohodli na rozdělení svých kompetencí. Součástí dohody je i přeskupení 
náplně práce a formální zrušení postu jednatele a hospodáře.  Doufáme, 
že fungování jednotlivých členů bude vzájemně nezávislejší a že tak 
zvládneme více aktivit při nezměněném počtu osob. Níže uvedený 
přehled budiž vodítkem, na koho se přednostně obracet se svými 
žádostmi. 
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ROZDĚLENÍ FUNKCÍ A NÁPLN Ě PRÁCE v novém 
výboru V ČP ČSO (2011 – 2013): 
 
předseda: Martin Fejfar 
náplň činnosti : statutární zástupce; oficiálně zastupuje VČP ČSO  
ve styku s ČSO, orgány státní správy a dalšími organizacemi; spolu 
s místopředsedou vede úřední korespondenci včetně správních řízení  
a zajišťuje komunikaci prostřednictvím datové schránky 

místop ředseda : Tomáš Diviš 
náplň činnosti : statutární zástupce; v případě potřeby zastupuje 
předsedu při jednáních a při úřední korespondenci včetně správních 
řízení; podílí se na vyřizování mailové pošty; zajišťuje hlídání výročí  
a zasílání blahopřání členům 
 
člen výboru: Ji ří Mach 
náplň činnosti : vede účetnictví a pokladnu včetně evidence členů  
a přijímání členských příspěvků a darů; připravuje podklady pro daňové 
přiznání; zaštiťuje přípravu žádostí o granty 
 
člen výboru: Libor Praus 
náplň činnosti : zajišťuje vydávání Zpravodaje po obsahové i formální 
stránce; zprostředkovává kontakty s redakční radou sborníku Panurus  
a spolupracuje s ní při zajištění vydání sborníku 
  
člen výboru: Tomáš Sládek 
náplň činnosti : redaktor webových stránek; zajišťuje spolupráci 
s redakcí webu a jeho administrátorem 
 
V souvislosti s popsanými změnami doplňujeme informaci, že  
po vzájemné dohodě bude s výborem trvale spolupracovat jeho bývalá 
členka a stávající šéfredaktorka webu VČP, Světlana Vránová, a to 
zejména v administrativních záležitostech, při komunikaci s členskou 
základnou a zajišťování správních řízení. 
 

Za výbor VČP připravil Martin Fejfar 
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Zápis z pr ůběhu výro ční členské sch ůze VČP ČSO ze dne 
5. 2. 2011 
   Schůzi, nesoucí se v duchu voleb nového výboru pobočky, zahájil  
v 9 hodin a 10 minut dosavadní předseda Martin Fejfar, který ji 
moderoval po celou dobu jejího konání. Přivítal hosty, omluvil některé 
členy pobočky, vzpomněl jména zesnulých kolegů v uplynulém roce  
a uvedl téma odborných příspěvků našeho setkání - bahňáci. 
Předal pak slovo Vojtěchu Kubelkovi, který svůj první příspěvek věnoval 
činnosti Pracovní skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB) 
při České společnosti ornitologické. Připomněl stručně historii skupiny, 
zrod myšlenky jejího znovuobnovení, uvedl aktuální počet členů  
a konkretizoval cíle v oblastech výzkumu, monitoringu, ochrany, 
publikačních aktivit a osvěty. Seznámil přítomné s některými 
dosavadními výsledky a představil webové stránky www.svobcso.wz.cz.  
    S druhým příspěvkem „Bahňáci přehrady Rozkoš“ vystoupil Jaroslav 
Vaněk. V přehledné prezentaci, věnované zejména faunistickým údajům, 
byly zaznamenány všechny druhy, které jsou na této lokalitě 
registrované od dob existence přehradní nádrže. S pomocí řady 
spolupracovníků tak byly předneseny zajímavé údaje i o raritních 
výskytech takových druhů jako jsou nejen ve zdejší oblasti například 
dytík úhorní (Burhinus oedicnemus), ouhorlík stepní (Glareola pratincola) 
a ouhorlík černokřídlý (Glereola nordmanni) , kulík hnědý (Charadrius 
morinellus), kulík hnědokřídlý (Pluvialis dominica), keptuška stepní 
(Vanellus gregarius), jespák skvrnitý (Calidris melanotos), jespák plavý 
(Tryngites subruficollis), vodouš malý (Xenus cinereus), vodouš štíhlý 
(Tringa stagnatilis) nebo lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius). 
Řečník potom navázal na obsah svého předchozího příspěvku, když 
blíže komentoval výskyt jespáka plavého (Tryngites subruficollis)  
na Rozkoši v říjnu loňského roku. Posluchače především zaujaly detaily 
z průběhu pozorování a kroužkování tohoto druhu, zejména potom 
kvalitní fotodokumentace nebo komentář k chování severoamerického 
jespáka. 
    Následoval výstup běloruského hosta Jauhena Sliže, který 
prezentoval v příspěvku „Bahňáci Běloruska“ přehled druhů a jejich 
charakter výskytu v této zemi. Přítomní tak mohli rozeznat rozdíly  
ve složení avifaunu bahňáků mezi naší zemí a Běloruskem, které 
vychází především z geografické polohy, charakteru krajiny a podílu 
člověkem příliš nedotčených rozsáhlých mokřin a složitého říčního 
systému. U některých druhů (celkem je registrováno v zemi 39 druhů 
bahňáků) je znát rozdíl v areálovém výskytu mezi severní a jižní části 
Běloruska. Obdivovat jsme mohli například početnost a plošný charakter 
rozšíření jespáka bojovného (Philomachus pugnax) nebo vodouše 
rudonohého (Tringa totanus). Naopak nás mohlo zaujmout tamní spíše 
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raritní zastižení jespáka rezavého (Calidris canutus) nebo jespáka 
písečného (Calidris alba). K „závidění“ je pak i hnízdění vodouše malého 
(Xenus cinereus), který je také atraktivní pro ornitology z dalších zemí. 
   Slova se potom ujal Pavel Žďárek, který ve výkladu na téma „Ohlédnutí 
za zimováním a hnízděním vodouše kropenatého (Tringa ochropus)  
ve východních Čechách“, přinesl řadu velmi zajímavých (a pro mnohé do 
té doby nepoznaných) informací i unikátních fotografií k tomuto druhu 
bahňáka. V souvislosti se zimováním se hovořilo o strouze u Lochenic 
při Hradci Králové a o lokalitě příznačně nazvané „Ochropáček“  
u Týniště nad Orlicí. Dále byla jmenována známá hnízdiště vodouše  
a průběh jeho hnízdění v 80. a 90. letech. Zaujalo jistě také zmíněné 
využití hnízda (patrně vrány) pro hnízdění vodouše ve výšce 20,5 metru.  
   Dalším přednášejícím byl Václav Koza. V příspěvku „Bahňáci  
fascinující dlouhokřídlí světoběžníci“ se věnoval především faktorům, 
které ovlivňují předpoklady bahňáků pro migraci na dlouhé vzdálenosti  
a uvedl současné základní metody výzkumu jejich migrace i některé 
nečekané výsledky. 
   Přestávka byla věnovaná tradičním kuloárovým diskuzím, prodeji 
literatury, volbám nového výboru a pojídání guláše, který s dalším 
občerstvením zajistila a připravila Světlana Vránová. 
   Pokračovalo se zprávami výboru pobočky, které přednesl Martin Fejfar. 
Doplnila jej Světlana Vránová připomenutím výročí 100 let od narození 
zakladatele naší pobočky Františka Obhlídala. Informace ze sekretariátu 
ČSO předal Kamil Čihák a slovo si vzal i předseda ČSO Jiří Flousek, 
který například hovořil o akci „Členové členům“, která se letos uskuteční 
v červnu v Krkonoších. 
   Poté předseda volební komise Milan Janoušek vyhlásil výsledky voleb, 
které znamenají schválení prodloužení volebního mandátu novému 
výboru na dobu tří let a volbu nového výboru ve složení Tomáš Diviš, 
Martin Fejfar, Jiří Mach, Libor Praus a Tomáš Sládek. Bylo posuzováno 
76 platných hlasovacích lístků. 
   Následoval blok zajímavých ornitologických pozorování ve východních 
Čechách v roce 2010, které sestavil a prezentoval Jakub Vrána. Z 15 
vybraných ptačích druhů zaujal Faunistickou komisí ČSO akceptovaný 
výskyt křivky bělokřídlé (Loxia leucoptera) ve Svitavách a především  
pak tradičně nejvíce zajímavostí pocházelo z přehradní nádrže Rozkoš. 
V souvislosti se změnou editorů faunistických pozorování pro sborník 
Panurus se potom diskutovalo k výběru pozorování pro publikování  
ve sborníku. V diskuzi bylo komentováno například hnízdění pěnice 
vlašské (Sylvia nisoria) na území východních Čech, zejména posun 
hnízdišť do vyšších poloh tohoto regionu. 
   Přípravu letošního Vzdělávacího výzkumného tábora hodnotil Martin 
Fejfar. Představil prostor Broumovských stěn a druhové cíle našeho 
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zájmu při monitoringu, které připravil Josef Vrána. Termín VVT byl 
stanoven na 27.- 29. května.  
   Dále se Světlana Vránová krátce vrátila pomocí fotografií k průběhu  
a podobě 5. východočeské ornitologické konference v konferenčním 
centru Dlouhý v oblasti Železných hor. 
   Po ní podruhé vystoupil Jauhen Sliž, který podrobněji seznámil 
přítomné s oblastí povodí řeky Pripjať v jižním Bělorusku, a zejména pak 
s výsledky kroužkování bahňáků, historií a činností Turovské 
kroužkovací základny. Přiblížil problematiku hnízdění bahňáků v této 
oblasti s hustou říční sítí, a také hodnotil negativní vlivy ze strany 
člověka na hnízdní úspěšnost bahňáků. V letech 1996-1998 bylo  
na základně Turovská blata okroužkováno 27.217 ptáků. 
   Závěr výroční schůze tvořila přednáška Vojtěcha Kubelky „Ptactvo 
skandinávského severu“, při které jsme se mohli motivovat k návštěvě 
některých končin severu Norska (Hargardenvidda, NP Stabbursdalen 
nebo Varanger), kde se lze setkat na hnízdištích například se strnadem 
severním (Calcarius lapponicus), kulíkem zlatým (Pluvialis apricaria), 
kulíkem hnědým (Charadrius morinellus), chaluhou příživnou 
(Stercorarius parasiticus) a dalšími druhy severské tundry. Cesta kolegy 
Kubelky byla uskutečněna v červnu-červenci roku 2009. 
   Schůze byla po přednášce ukončena ve 14 hodin 15 minut a přihlíželo 
jí přibližně 60 členů pobočky a hostů. 

 
zapsal Jiří Mach 

 
 
Zpráva o činnosti V ČP ČSO za roky 2009 – 2010
Odstupující výbor pobočky byl zvolen na členské schůzi dne 7. 3. 2009 
na dvouleté období a pracoval ve složení Martin Fejfar (předseda), Milan 
Janoušek (místopředseda), Světlana Vránová (jednatelka), Jiří Mach 
(hospodář) a Michal Pešata (člen výboru). Jeho členové se snažili 
navázat na činnost výborů předchozích, zachovat osvědčené akce, 
případně je rozvíjet a doplňovat o projekty nové, a to bud samostatně či 
s pomocí ostatních členů pobočky. Konkrétně se jednalo zejména  
o následující aktivity. 
  
V oblasti ochrany ptáků (přírody): 
- pobočka se každoročně aktivně účastnila řady správních řízení 

vedených u obou dotčených krajských úřadů (Pardubický, 
Královéhradecký) a správ CHKO působících na území těchto krajů (je 
zde trvale přihlášena) 

- pobočka se účastnila vybraných správních řízení vedených  
u pověřených obcí 
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- na vyžádání pobočka zpracovala několik odborných posudků pro různé 
orgány a organizace. 

 
Pozn.: přehledy správních řízení byly každoročně zveřejňovány  
ve Zpravodaji VČP. 
 
V oblasti odborné (vědy a výzkumu): 
- pobočka zorganizovala dvouleté hnízdní mapování přechodně 
chráněné plochy v prostoru vodní nádrže Rozkoš 
- ve spolupráci s polskými kolegy pobočka zorganizovala tříleté zimní 
kroužkování labutí, doplněné o jedno letní kroužkování 
- každoročně pobočka organizovala víkendový výzkumný tábor – VVT 
(2009 na Přeloučsku pod názvem „Kolem Opatovického kanálu“, 2010 
v Hradeckých lesích) 
- na podzim roku 2010 pobočka uspořádala celostátní konferenci 
s mezinárodní účastí „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V“; 
konference se účastnilo okolo 100 osob z České republiky, Slovenska, 
Polska a Běloruska, zaznělo více než 50 přednášek 
- každoročně pobočka vydala jedno číslo odborného sborníků původních 
prací „Panurus“ 
- od roku 2009 provádějí členové pobočky mapování hnízdního rozšíření 
ptáků Hradce Králové 
- členové pobočky se nadále průběžně podíleli různých mapovacích 
akcích (monitoring druhů NATURA 2000, CES, Jednotný program sčítání 
ptáků atd.) a účastní se práce různých specializovaných skupin ČSO 
(Josefovské louky, dravci a sovy, brodiví, chřástal polní, kavka obecná, 
účast v obnovené pracovní skupině pro výzkum a ochranu bahňáků aj.) 
 
V oblasti členské: 
- v roce 2009 uspořádala pobočka dvě a v roce 2010 jednu členskou 
schůzi, všechny s řadou odborných přednášek a organizačních sdělení 
- v roce 2009 uspořádala pobočka exkurzi na vodní nádrž Rozkoš 
- v roce 2009 i 2010 přidělila pobočka v rámci tzv. interních grantů 
několika svým členům finanční obnos v řádu tisíců korun 
- pobočka nadále provozuje vlastní webové stránky a rozvíjí jejich náplň; 
mimo jiné byly založeny speciální stránky věnující se oběma druhů čápů 
- v roce 2010 pobočka nově uspořádala knihovnu, jejíž obsah je členům 
k dispozici 
- každoročně vydala pobočka několik informačních materiálů pro členy 
pod názvem „Zpravodaj“ 
 



 8 

V oblasti osvětové: 
- pobočka podpořila a pomohla uspořádat dvě tématické výstavy  
o ptácích (2009 v Novém Bydžově a 2010 ve Svitavách) 
- členové pobočky zorganizovali řadu akcí v rámci jarního „Vítání ptačího 
zpěvu“, podzimního „Ptačího festivalu“ i mimo zmíněné celostátní 
programy 
 
Mimo výše uvedené oblasti výbor pobočky v roce 2010 zajistil další 
působení naší organizace při Východočeském muzeu v Pardubicích. 
Smlouva, podepsaná s novým vedením muzea, mimo jiné zajišťuje 
možnost dalšího využívání odborného a technického zázemí muzea, a to 
včetně potřebných prostor pro konání členských schůzí, pro uložení 
knihovny pobočky a spolupráce při vydávání sborníku „Panurus“. 
Činnost výboru skončila v souvislosti s volbami výboru nového na schůzi 
dne 5. 2. 2011. 

Zpracoval Martin Fejfar
 
 
PLÁNOVANÉ AKCE 
Výzkumný a vzd ělávací tábor Broumovské st ěny 2011
Zveme všechny členy naší pobočky na ornitologicky, krajinářsky  
i společensky mnohaslibný pobyt do krajiny stolových hor, pískovcových 
útvarů a hlubokých klidných lesů Broumovska. Letošní VVT se uskuteční 
ve dnech 27. až 29. května 2011 . Ze základny na Turistické ubytovně  
U Nývltů v Martínkovicích budeme putovat do lesů a skalních měst 
samotných Broumovských stěn nebo do líbezné krajiny luk, pastvin  
a vlhkých niv hradbami  „stěn“ a Javořích hor chráněné Broumovské 
pánve. 
 Naším výzkumným cílem ve „stěnách“ bude mapování výskytu druhů 
Přílohy I směrnice č. 79/409/EEC o ptácích, zejména jeřábka lesního a 
lejska malého, dále včelojeda lesního, krahujce obecného, jestřába 
lesního, malých druhů sov, holuba doupňáka, lesních šplhavců aj. 
V nelesních biotopech se zaměříme zejména na motáka lužního  
a chřástala polního, dále např. na motáka pochopa, lindušku luční, 
ťuhýka obecného, pěnici vlašskou, žluvu hajní, hýla rudého a strnada 
lučního. Mimo to můžeme a s větší či menší pravděpodobností také 
budeme pozorovat např. čápa černého i bílého, jeřába popelavého, orla 
mořského, luňáka červeného a možná i hnědého, sokola stěhovavého, 
ostříže lesního, výra velkého aj. 
Ubytováni budeme na Turistické základně U Nývltů v Martínkovicích. 
K dispozici jsou tam dva apartmány s 11 lůžky v ceně 220 Kč 
s povlečením a 160 Kč bez povlečení (vlastní spací pytel). 
V apartmánech je možná přistýlka na vlastních lehátkách nebo 
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karimatkách za nevelký příplatek. Dále je k dispozici ubytování pro 12 
osob v karavanu v ceně 120 Kč s povlečením a 80 Kč bez povlečení. 
Možné je též stanování na louce u kempu v ceně 40 Kč za stan a den  
a 50 Kč za osobu a noc. Parkovné za auto 20 Kč za den a úschova kola 
5 Kč za den. K dispozici je společenská místnost s barem a po dohodě  
i společné stravování. Malé občerstvení a nápoje různého druhu budou
 k dispozici průběžně, s večerním posezením se počítá. V obci 
Martínkovice je smíšená prodejna otevřená v pracovní dny a ještě 
v sobotu dopoledne. 
K Turistické základně U Nývltů v Martínkovicích přijedete přes Náchod, 
Hronov, Polici nad Metují a Broumov, ze kterého budete dál pokračovat 
vpravo směrem na Božanov a po cca 4 km v obci Martínkovice odbočíte 
z hlavní silnice 
doprava a po 
dalších 600 m 
uvidíte vlevo na 
budově tabulku 
s označením 
kempu. Vstoupíte 
nebo vjedete do 
dvora a ohlásíte 
se ubytovateli. 
Chcete-li si užít 
programu VVT 
bez zážitkových 
ztrát, přijeďte už 
ve čtvrtek 
odpoledne až 
večer. Počítá se s vámi. 
Chceme-li být ubytováni a pohoštěni s plným komfortem, potřebujeme 
znát alespoň přibližný počet účastníků tábora. Hlaste se prosím  
e-mailem na adresu pobočky nebo na adresu spoluorganizátora  
T. Diviše tomas.divis@email.cz  či na jeho telefon 603 178 799. 
 
Těšíme se na Vás.             Tomáš Diviš a Josef Vrána 
 
 
Dravci a sovy-predáto ři ptačí říše 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové si vás dovoluje pozvat na 
výstavu Dravci a sovy- predátoři ptačí říše. Výstava je otevřena  
od 8. dubna do 11. zá ří 2011. 
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Příroda po setm ění, 3. 6. 2011
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř zve 
na čtvrtý ročník akce zaměřené na poznávání přírody za soumraku a 
v noci, botanicko, ornitologicko, herpetologicko – entomologická 
vycházka přírodou Ornitologického parku Josefovské louky a jeho 
okolím. Odchyt a kroužkování ptactva, ukázka některých pacientů 
záchranné stanice, lákání hmyzu na světelný zdroj. Pro získání 
podrobnějších informací sledujte web www.jarojaromer.cz . 
 
Pozvánka na p řednášku o Antarktid ě 
18. 5. 2011 se uskuteční v Rychnově nad Kněžnou v salonku Pelcova 
divadla od 18:00 hod. přednáška 
východočeského ornitologa Václava Pavla (na 
obrázku) o svém již třetím pobytu na 
Antarktidě. Přednáška je určena široké 
veřejnosti a kromě vědecké činnosti zde bude 
představeno formou diapozitivů a krátkých 
videosekvencí i plno zážitků a zajímavostí o 
tamějším prostředí a jeho obyvatelích. 
Přednášku pořádá Městská knihovna 
v Rychnově nad Kněžnou. Výhledově jsou 
plánovány přednášky i v dalších městech: Kostelec nad Orlicí – září,
Dobruška (Křovice) – podzim, Nové Město nad Metují (knihovna)
v listopadu nebo v prosinci.                                                                                                                    
                                                                                          
                                                                                             Tomáš Sládek 
 
 
ON-LINE 
Aktuáln ě z pobo čkového webu 
S novým výborem VČP ČSO došlo ke změnám i v redakci webových 
stránek pobočky. Ve funkci vedoucího redakční rady vystřídala Josefa 
Vránu Světlana Vránová. Z toho lze s nadsázkou usuzovat, kdo asi bude 
příštím šéfredaktorem, je-li v redakci Kuba. Současná redakce pracuje 
aktuálně v tomto složení: Světlana Vránová, Luděk Petrilák, Jakub 
Vrána, Josef Vrána a Tomáš Sládek.  
Čapí web byl rozšířen o dvě databáze, zvlášť pro každý druh čápa: 
www.ciconia.capiweb.cz  a www.nigra.capiweb.cz  . 
Nově byla redakcí vytvořena stránka „Pobočka“ na Facebooku,  
již redakčně zajišťují Luděk Petrilák a Petr Kafka. 
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Kromě těchto technických změn se chystá i změna celkového vzhledu 
stránek. Výhledově se také připravuje spuštění webových stránek  
o východočeských Ptačích oblastech www.spa.vcpcso.cz .  
Zapisování pozorování do faunistiky na webu se pro mnohé stalo již 
samozřejmostí – v současné době je ve faunistice skoro 11 500 
záznamů. Přesto do ní dosud nepřispívají zdaleka všichni, a to je trochu 
škoda. 
Dle statistik návštěvnosti webu je o naše stránky zřejmý zájem také u 
navštěvovatelů ze zahraničí - Slováků, Poláků, Řeků, Nizozemců atd. 
V posledním roce také pro náš web napsalo články několik zahraničních 
autorů (z Běloruska, Polska a Řecka), z čehož máme velkou radost. 
Vítáme ale samozřejmě především články z východočeského regionu  
a od členů naší pobočky. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo pro psaní 
příspěvků – ať již pravidelných, nebo občasných – získat další autory. 
Webové stránky jsou stránkami pobočky a měly by být naší společnou 
vizitkou.     
Přejeme našim čtenářům a návštěvníkům webu krásné jaro plné 
dobrých, nejen ornitologických, zpráv. 
                                                                                             Tomáš Sládek
 
 
ODJINUD 
Exkurze ČSO na severo české výsypky, 4. 6. 2011
Exkurze za druhy ranných sukcesních stadií a otevřené krajiny. Odjezd 
autobusem v 6.00 hod. z Prahy. Cena pro členy ČSO 420 Kč, pro 
nečleny 720 Kč. Termín pro odeslání přihlášky CK Primaroute  
(Hradební 52, 686 01 Uherské Hradiště, tel: 572 554 145, e-mail:
 exkurze@birdlife.cz ) je 16. Května .  
 
Ornitologie-v ěda pro každého  
Česká společnost ornitologická zve 
všechny profesionální i amatérské 
ornitology na celostátní ornitologickou 
konferenci Ornitologie Věda pro 
každého. Nosným tématem letošních 
příspěvků bude Citizen science – 
vědecký výzkum, do kterého se
výrazně zapojují dobrovolníci
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Termín pro přihlášení na konferenci je 30. 6. 2011. Přihlášku a podrobné 
informace naleznete na internetových stránkách 
www.konference.birdlife.cz  
 
Adoptujte b řehuli
Sdružení Calla připravilo projekt pod názvem „Adoptujte břehuli“, jehož 
cílem je podpora jihočeské populace břehulí říčních. Projekt zahrnuje 
především pravidelnou péči o hnízdní stěny břehulí v opuštěných 
pískovnách.  
Údržba hnízdních stěn břehulí není technicky ani finančně náročná, zato 
se musí provádět opakovaně, nejméně jednou za dva roky.  
Obnovu hnízdních stěn můžete podpořit finančně, a to buď trvalým 
příkazem nebo jednorázovým příspěvkem na účet 3202800544/0600 
(GE Money bank České Budějovice), jako variabilní symbol uveďte 
číslo 35. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím slovo "b řehule" a Vaše 
jméno. Více informací naleznete na internetových stránkách 
http://www.calla.cz/brehule/ . 
 
 
VÝKUP POZEMKŮ NA JOSEFOVSKÝCH LUKÁCH  
Předpokladem zřízení Ornitologického parku Josefovské louky je 
dostatek finančních prostředků na výkup pozemků. Na terénní úpravy i 
vybudování pozorovatelen lze získat peníze z různých fondů a projektů, 
o výkup pozemků se ale musíme postarat sami. 
Přispějte k rozvoji jedinečného projektu a KUPTE POZEMEK PRO ČSO! 
Darovat peněžní částku na výkup konkrétního pozemku můžete na účet 
ČSO číslo 40037-1922224339/0800, var. symbol 777 - vždy však 
kontaktujte správce rezervace Miloslava Hromádka (733 521 691, 
hromadko birdlife.cz ). U částek nad 1 000 Kč dostane sponzor 
darovací smlouvu. Platíte-li daň z příjmu, můžete si poskytnutý dar
odečíst ze základu daně a to až do výšky 10 000 kč.
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