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ÚVODEM 
      

Milí členové naší pobočky, 
blíží se konec roku. Čas bilancování a nových předsevzetí. Věřím, že 
záliba v opeřencích pomohla nejednomu z nás udržet si dobrou náladu 
i v obtížnějších životních situacích. Ale stejně tak nám náš koníček 
přivodil i řadu nových vrásek.  Společenská poptávka po zdravém 
životním prostředí je u nás stále nízká, rychlé životní tempo není 
nakloněno spolkovému životu. Přesto stále existuje řada možností, jak 
svým dílem přispět k nápravě škodlivostí a s kritikou musíme vždy začít 
nejprve sami u sebe. 
V letošním roce se nikdo nepřihlásil o finanční podporu v rámci interních 
pobočkových grantů zaměřených na monitoring hnízdišť synantropních 
ptáků ohrožených zateplováním, ani na sledování hnízdišť racka 
chechtavého. Sborník Panurus každoročně bojuje o dostatek odborných 
příspěvků… 
I přes zdánlivou pasivitu členů se nicméně podařilo i mnoho dobrých 
věcí. Mezi největší letošní úspěchy patří registrace významného 
krajinného prvku „Rozkoš-východní zátoka“, v létě byla po dlouhém boji 
vyhlášena i přechodně chráněná plocha Mokřina u Rzů. Všichni naši 
aktivní členové si zaslouží velké poděkování. Je vidět, že to jde, není 
třeba čekat na konec světa. Pevné zdraví a hodně energie v blížícím se 
roce 2013 přeje za výbor  
 
                                                                                                  Libor Praus 
 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 
Srdečně vás zveme na podzimní členskou schůzi VČP ČSO, která se bude 
konat v sobotu 1. prosince 2012 v přednáškovém sále muzea na Zámku 
v Pardubicích. 
 
PROGRAM SCHŮZE: 
 
Zahájení - 9.00 
 
1. Tématický blok – Metody ornitologického výzkumu 
 
Lukáš Viktora: Jak sledovat dudky 
Michal Podhrazský: Význam a výsledky značení (polo) divokých hus 
Vojtěch Kubelka: Výzkum čejky chocholaté na Hradecku a Pardubicku  
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2. Přestávka 
 
3. Různé 
 
Informace z výboru VČP a sekretariátu ČSO 
Pavel Bergmann: Zimní sčítání vodních ptáků v sezóně 2012/2013 ve 
východních Čechách 
Jiří Zajíc: Dvacet let Ornitologického klubu Hradec Králové 

Libor Praus: Výzva k mapování výskytu chocholoušů obecných ve 
východních Čechách 
 
4. Přednáška 
 
Vojtěch Kubelka: Ptáci a krajina severní i jižní Aljašky  
 
Předpokládané zakončení schůze do 13.00
 
Všechny přednášející prosíme, aby své počítačové prezentace ukládali 
v „bezproblémových“ starších formátech programu Microsoft Office: 
dokument word 97-2003 (koncovka .doc), prezentace powerpoint 
97-2003 (koncovka .ppt), sešit aplikace excel 97-2003 (koncovka 
.xls) a nebo ve formátu pdf (Acrobat). Vyvarujte se nových verzí MS 
Office (koncovky souborů .docx, .pptx, .xlsx) i souborů uložených ve 
formátu Open Office (koncovky .odt, .odf, .ods). Děkujeme za pochopení. 
 
 

SPOLKOVÉ ZPRÁVY 
Aktuality z Výboru 
 
Významné ornitologické lokality (VOL) – průběžný stav projektu 
 

V okrese Náchod byla první vlna registrace VOL ukončena kontaktními 
dopisy majitelům a uživatelům jednotlivých lokalit (přehrada Rozkoš, 
rybníky u Červeného Kostelce – Špinka, Brodský, Čermák; rybník Tuří). 
 
Na podzimní exkurzi naší pobočky na přehradu Rozkoš byli v rámci 
navazovaných kontaktů pozváni zástupci správce lokality – Povodí Labe 
(PL). Z časových důvodů se omluvili, ale dne 31.10. se v sídle PL 
v Hradci Králové uskutečnila první schůzka, které se za naší pobočku 
zúčastnila kontaktní osoba pro Rozkoš Mgr. Jaroslav Vaněk a já a za PL 
členové managementu ing. Pavel Řehák a ing. Václav Jirásek. Cílem 
schůzky byla prezentace postojů obou stran z pohledu požadavků na 
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provoz a využití vodního díla a z pohledu zachování a zlepšování 
podmínek pro hnízdění a průtah ptáků. Byla dohodnuta rychlá výměna 
aktuálních informací o možném ohrožení podmínek pro výskyt  
a hnízdění ptáků a ze strany provozovatele přislíbena pomoc při řešení 
některých problémů. Kontaktní osoba za PL ing. P. Řehák nám nabídl 
pozvání na jednání pracovní skupiny obcí usilujících o rozvoj komerčních 
aktivit na přehradě Rozkoš.  
 
S majiteli nebo uživateli ostatních VOL v okrese Náchod už několik let 
určité kontakty probíhají a budou v nově nastavených parametrech 
pokračovat. 
 
V ostatních okresech územní působnosti pobočky probíhá výběr VOL  
a shromažďování podkladů pro jejich registraci a jejich majitelé a 
uživatelé budou postupně informování a kontaktováni. 
 
Do budoucna uvažujeme o napojení dlouholeté tradice Víkendových 
výzkumných táborů na projekt registrace a managementu VOL. 
 
                  Tomáš Diviš 
 

Co nového na webových stránkách pobočky? 
 

Ve stylu rčení život je změna prochází svým vývojem i pobočkový web. 
V souběhu s postupně připravovaným odchodem šéfredaktorky  
Světlany Vránové a Josefa Vrány z vedení redakce budou zároveň 
probíhat i potřebné změny technické a funkční. Stránky by se od nového 
roku měly dočkat nové struktury i grafické podoby. Detailnější informace 
budou, dle technických možností a stavu jejich realizace, zveřejněny 
v příštím zpravodaji a také až se nový šéfredaktor, Luděk Petrilák, ujme 
své funkce. Dalšími redaktory budou nadále Jakub Vrána a Tomáš 
Sládek. Jednou z možných změn, ke které se bude moci na nadcházející 
členské schůzi 1. 12. 2012 na zámku v Pardubicích vyjádřit členská 
základna, je možnost přechodu z doposud fungující Faunistiky na 
východočeský modul Avif, tedy přechod k centrální databázi záznamů 
pozorování. 

  
Vzhledem k nedostatečnému počtu redaktorů bychom rádi využili 
možnosti a touto formou oslovili členskou základnu s žádostí o pomoc při 
hledání nových redaktorů nebo jen těch, kteří se budou chtít dle svých 
časových možností podílet na podobě pobočkových stránek-ať už po 
stránce obsahové, technické či grafické. V případě zájmu neváhejte 
kontaktovat Luďka Petriláka na ludek.petrilak@gmail.com. 

mailto:ludek.petrilak@gmail.com
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Velké poděkování za úžasnou a dlouhou práci na webových stránkách 
pobočky patří Světlaně Vránové a Joskovi Vránovi. Pod jejich vedením 
se stránky dostaly na velmi vysokou úroveň i v celorepublikovém měřítku 
a určitě byly motivací pro zlepšení jiných webů, tematicky podobně 
zaměřených. 
  
                                                                                             Tomáš Sládek 

 

Proces ochrany Mokřiny u Rzů prozatím ukončen 
 

Vážení kolegové. Tímto textem se zřejmě naposledy, minimálně po 
určitou dobu, hlásíme s naším „miniseriálem“ týkajícím se snah výboru 
VČP ČSO o zákonnou ochranu významných lokalit ve východočeském 
regionu. V minulém čísle zpravodaje jsem psal o únorovém dovršení 
našich aktivit na vodní nádrži Rozkoš ve formě registrace významného 
krajinného prvku „Rozkoš – východní zátoky“ (viz též článek na webu 
pobočky z 29. 2. 2012). Dnes tak mohu učinit také v případě lokality 
další, jmenovitě u jedné lokality na Vysokomýtsku, pracovně zvané 
Mokřina u Rzů. 
 
Příslušné řízení směřující k vyhlášení přechodně chráněné plochy 
(PCHP) proběhlo v jarním období a vedl jej Městský úřad Vysoké Mýto, 
odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody (OOP). 
K návrhu vyhlášky PCHP se sešlo docela dost připomínek. Aby ne, když 
účastníků řízení (většinou majitelů dotčených pozemků a různých 
hospodařících subjektů) bylo okolo 70. Po celou dobu řízení a vlastně 
i před jeho zahájením jsme se snažili být OOP nápomocni – ať už 
v podobě předání ornitologických dat z terénu, tak i poskytnutím 
relevantních právních materiálů z jiných podobných kauz. Přestože OOP 
odvedl při vypořádávání došlých připomínek velmi dobrou práci (a to 
myslím se vší vážností), bylo naším velkým a samozřejmě příjemným 
překvapením, když proti výslednému rozhodnutí nepřišlo jediné odvolání. 
Rozhodnutí o vyhlášení PCHP „Mokřina u Rzů“ nabylo právní moci 
dne 13. 7. 2012 a jeho výrokovou část si můžete prohlédnout níže pod 
mým podpisem (celé rozhodnutí je k dispozici u autora tohoto textu  
a mělo by být u OOP). Rozhodnutí samo o sobě sice neobsahuje 
výslovný zákaz vstupu na lokalitu mimo běžné hospodaření, omezení 
pohybu v mokřadní části však nepochybně nepřímo vyplývá 
z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která 
upravují ochranu zvláště chráněných druhů živočichů. Doufám, že tento 
fakt budeme mít všichni na paměti při našich návštěvách Rzů, zejména 
v hnízdním období ptáků. Upozorňuji ještě na bod i) rozhodnutí, z něhož 



 6 

vyplývá (pouhá) pětiletá doba platnosti vyhlášení PCHP. Je jasné, že 
našim cílem je ochrana trvalá a o tu by se také měla pobočka 
v nejbližších letech snažit. 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nějak přispěli k výše 
popsanému výsledku, zejména za Vaše pozorování přímo z lokality! Teď 
je na nás ornitolozích, abychom sbírali data dál a každoročně naplnili 
povinnost vyplývající z bodu j) rozhodnutí, respektive abychom dosáhli 
ochrany trvalého rázu. Berte tedy tento odstavec zároveň za jakousi 
prosbu do budoucna v tomto smyslu. Nebylo by též od věci pokusit se  
o nějakou osvětu ve směru k místním obyvatelům, nejlépe s využitím 
Místního úřadu v Dobříkově. Každopádně je nad čím přemýšlet. 
 
PS: pro ty z Vás, kteří se neorientují v mapce s vyznačením PCHP, 
doplňuji, že lokalita je ohraničena od jihu železniční tratí, od východu 
polní cestou z Dobříkova a ze zbývajících stran melioračními kanály.   
Hranice jsou vymezeny logicky a v terénu jdou jednoznačně  
a nepochybně identifikovat. Ochranné pásmo se na rozdíl od zvláště 
chráněných území (ZCHÚ) u PCHP nevyhlašuje. 
 
                                                               Za Výbor VČP ČSO Martin Fejfar 
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PROBĚHLÉ AKCE 

Výzkumný a vzdělávací tábor Les Království a Přírodní park 
Hrádeček, 1. - 3. 6. 2012

Operačním prostorem letošního Výzkumného víkendového tábora, který 
se uskutečnil ve dnech 1. – 3. 6. 2012, se stala poměrně rozlehlá 
oblast Lesa Království poblíž Dvora Králové nad Labem, nevzdálenějším 
navštíveným místem byl Přírodní park Hrádeček nedaleko Trutnova. 
Organizace proběhla pod vedením Jaroslava Vaňka ve spolupráci 
s Tomášem Divišem. Základna tábora se nacházela v obci Běluň. Akce 
se po různě dlouhou dobu zúčastnilo celkem patnáct členů naší 
pobočky. 
 
V okolí základny u obce Vyhnánov (součást Kohoutova) byly mimo jiné 
zanamenáni dva houkající samci sýce rousného (Aegolius funereus), 
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a dva chřástali polní (Crex 
crex). Na potoku Běluňka byli pozorováni skorci vodní (Cinclus cinclus).  
  
Sobotní program byl ve znamení průzkumu PP Hrádeček a okolí 
Dubového Dvora (součást obce Hajnice). Poblíž zříceniny hradu 
Břecštejn v blízkosti chalupy bývalého prezidenta Václava Havla byla 
pozorována například žluna šedá (Picus canus), mimořádně světlý 
jedinec káně lesní (Buteo buteo) a slyšen chřástal polní. 
V malebné krajině v blízkosti osady Dubový Dvůr s výhledy na nedaleké 
Krkonoše byl mimo jiné zaznamenán strnad luční (Emberiza calandra) a 
pěkně vybarvený samec bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). 
    
V neděli dopoledne proběhl nenáročný průzkum okolí obce Kohoutov  
a rybníka Rabiš. Na několika místech se účastníci neúspěšně pokoušeli 
vyprovokovat kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum).  

Letošní VVT splnil beze zbytku svoji společenskou stránku. Volba místa 
základny v Běluni se ukázala jako velmi dobrá. Pokud se týká vlastních 
výsledků z terénu, tak bylo celkem zaznamenáno 77 ptačích druhů. Jak 
již tomu bývá, nepodařilo se zaznamenat některé druhy, které byly 
zjištěny při předchozích návštěvách lokalit v tomto roce – např. pěnice 
vlašská a lejsek malý (Ficedula parva), ale např. ani poměrně 
běžný králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), nebo sýkora lužní (Poecile 
montana). Za velký přínos lze považovat zejména vzájemné předávání 
zkušeností.

                                                                                           Jaroslav Vaněk 
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Dvě podzimní exkurze na přehradu Rozkoš

Termín letošní podzimní exkurze Východočeské pobočky ČSO byl 
stanoven na 22. září a jejím cílem byla jedna z nejvýznamnějších 
ornitologických lokalit našeho kraje – vodní nádrž  Rozkoš u České 
Skalice. Na místo srazu se dostavilo 20 členů i nečlenů pobočky, což 
byla vzhledem k deštivému počasí poměrně slušná účast. Nikdo 
z přítomných exkurzi nevzdal a díky zájmu byla dokonce naplánována 
druhá exkurze, která proběhla v sobotu 13. října za lepšího počasí. 
 
První exkurze začala v Domkovské zátoce, jejíž území bylo v tomto roce 
vyhlášeno „významným krajinným prvkem“, což lokalitě zajišťuje 
omezenou ochranu. 

Z bahňáků, kteří byli pro většinu zúčastněných největší motivací, jsme 
pozorovali vodouše šedé (Tringa nebularia), jespáky obecné (Calidris 
alpina) a jespáky bojovné (Philomachus pugnax), jednoho jespáka 
malého (Calidris minuta), bekasinu otavní (Gallinago gallinago), čejky 
chocholaté (Vanellus vanellus) a hlavně kulíky písečné (Charadrius 
hiaticula) a kulíky bledé (Pluvialis squatarola). Nabídka vrubozobých je 
v tomto období na lokalitě poněkud omezena, takže jsme kromě kachen 
divokých (Anas platyrhynchos) museli vzít zavděk běžnými kopřivkami 
obecnými (Anas strepera), pěkně vybarvenými kačery hvízdáků 
euroasijských (Anas penelope) a poláky chocholačkami (Aythya fuligula). 
Z dalších vrubozobých se dále představil trochu podivný pár 
tvořený husou polní (Anser fabalis) a husou velkou (Anser anser). 
Z dalších druhů jsme spatřili například racka malého (Hydrocoloeus 
minutus), rybáka černého (Chlidonias niger) a rybáka obecného (Sterna 
hirundo). Všechny účastníky potěšilo i pozorování dvou ledňáčků 
říčních (Alcedo athis) a orla mořského (Haliaetus albicilla). Díky 
nepříznivému počasí téměř vůbec neprobíhal tah pěvců, přesto jsme 
viděli i některé ze zástupců tohoto řádu. Nejpočetnějším druhem 
byly vlaštovky obecné (Hirundo rustica), které nad přehradou lovily 
potravu, a jejich počet byl účastníky exkurze odhadován až na 3 tisíce. 
V podstatně menším počtu byly zastoupeny jiřičky obecné (Delichon 
urbica) a pozorováno bylo i několik břehulí říčních (Riparia riparia). Po 
návštěvě Domkovské zátoky někteří účastníci, vzhledem k počasí trochu 
překvapivě, projevili zájem ještě navštívit dělící hráz přehrady. Za 
návštěvu uvedených částí lokality jsme byli odměněni pozorováním 
několika pisíků obecných (Actitis hypoleucos) a moudivláčků (Remiz 
pendulinus). 
 
Díky nepřízni počasí a s ní související zhoršené viditelnosti, která se 
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zcela jistě negativně promítnula do počtu zaznamenaných ptačích druhů, 
zejména pěvců, jsme nakonec během exkurze zaznamenali pouze 48 
druhů. 

Druhá exkurze proběhla v sobotu 13. října, zúčastnilo se jí dvacet 
dospělých a dvě děti. Trasa zůstala stejná a také se opakovala většina 
pozorovaných ptáků. Na rozdíl od předchozí však byly zaznamenány dva 
atraktivní nové druhy. Jedním z nich byl břehouš rudý (Limosa 
lapponica), dalším pak dospělý racek žlutonohý (Larus fuscus). Ocenění 
se dostalo i poměrně krotkému jespákovi malému (Calidris minuta), který 
sám dopochodoval až ke skupině pozorovatelů. Poblíž racčí kolonie se 
dále účastníkům představily dvě potápky černokrké (Podiceps 
nigricollis). 
 
Při druhé exkurzi bylo zaznamenáno celkem 61 ptačích druhů. Podrobný 
soupis druhů pozorovaných při obou exkurzích je možné najít 
v celostátní databázi pozorování ptactva na internetové adrese: 
www.birds.cz/avif/. Pokud má někdo z účastníků ve svém deníku 
uveden pozorovaný, nebo slyšený druh, který v soupisu chybí, je možné 
jej do databáze doplnit. 

                                                                                           Jaroslav Vaněk 

JUBILEA 
Ornitologický klub Hradec Králové slaví 20 let od svého vzniku 
 

V roce 2012 uplyne 20 let od vzniku Ornitologického klubu Hradec 
Králové (OKHK).  
 
Klub vznikl transformací ZO ČSOP při JZD Předměřice nad Labem na 
ustavující schůzi 27.11.1992. Jeho členové se v rámci činnosti klubu 
 i individuálně podílejí na regionálních, celostátních i mezinárodních 
výzkumných programech. Podílejí se rovněž na údržbě dvou terénních 
stanic, které jsou využívány jako základny při práci v terénu. Za dobu 
existence klubu se podařilo uspořádat celou řadu vydařených exkurzí na 
různé domácí lokality i  do zahraničí. Činnost klubu byla  prezentována 
již v minulosti pomocí posteru na schůzi Vč. pobočky ČSO dne  
5. 12.1998.  
 
Aktuálně se členové „OKHK“ účastní druhého hnízdního mapování ptáků 
Hradce Králové, které by mělo být dokončeno v roce 2013. Klub plní  
i důležitou společenskou úlohu. Je místem, kde se setkávají nejen jeho 
členové, ale i jejich rodiny. Případní další zájemci o členství v klubu jsou 
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vítáni. Kontakt na jednatele klubu: MUDr. Jiří Zajíc, e-mail  
kalous.jz@seznam.cz 
 
                                                                                                      Jiří Zajíc 

 
Výročí členů 2013  
 
80 let  
František POLANSKÝ, Marie STEJSKALOVÁ 
 
75 let 
Josef GALBAVÝ, Pavel KOBLÍŽEK, Jaroslav KYNCL, Stanislav 
POLÁČEK  
 
70 let 
Miloslav HROMÁDKO 
 
65 let 
Miroslav BÁRTL, Lubomír KOZEL, Karel PLACHTA, Luděk SMOLÍK,  
Ing. Karel TOMEŠ 
 
60 let 
Tomáš DIVIŠ, Lubomír CHMELAŘ, MUDr. Jan KŘIVSKÝ, Miroslav 
LUBAS 
 
50 let 
Jan HAGARA, RNDr. Vladimír LEMBERK, Mgr. Jiří REJL, RNDr. Milan 
RÚŽIČKA, MVDr. Vladimír ŠOLTYS, Libor VOTOČEK 
 
 
Jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a pohodu, hodně 
úspěchů v osobním i profesním životě a nespočet dalších ornitologických 
zážitků.
                                                                                      vybral Tomáš Diviš 
 
VÝZVA KE SPOLUPRÁCI 
 
Mezinárodní sčítání vodních ptáků

 
Ve dnech 12. a 13. ledna 2013 proběhne na našem území Mezinárodní 
sčítání vodních ptáků. Získané údaje slouží k monitoringu změn 
početnosti i vytipování mezinárodně i národně významných zimovišť. 
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Každoročně tato akce probíhá na více než 600 lokalitách po celém 
území České republiky. 
Součástí sčítání bude i Celoevropské sčítání nocovišť kormorána 
velkého, které zachycuje početnost a distribuci zimujících kormoránů. 
Získání co nejpřesnějších údajů o aktuální početnosti je nezbytným 
podkladem i pro případné diskuse o regulaci početnosti kormoránů.  
Bližší informace naleznete na webové stránce Monitoringu vodních ptáků 
v ČR www.waterbirdmonitoring.cz. Na této stránce najdete metodické 
pokyny i formulář pro přihlášení ke sčítání. 
 
 

ODJINUD 

Malé členské granty ČSO na rok 2012 vyhlášeny

Česká společnost ornitologická opět vypisuje malé členské granty na 
podporu ochranářských a výzkumných projektů svých amatérských 
členů. Malé členské granty jsou určeny k podpoře dobrovolné 
individuální aktivity členů na poli výzkumu nebo ochrany ptactva. Typicky 
budou jejich příjemci lidé, kteří se systematicky věnují amatérské 
ornitologii, ale jejich aktivitu limituje nedostatek prostředků. Granty 
nejsou určeny těm, kdo se ornitologií živí nebo jen přivydělávají.  
Formulář pro vyplnění žádosti naleznete na internetových stránkách 
ČSO http://www.cso.cz/index.php?ID=2396. Uzávěrka je 30. 11. 2012 
 
 
Výstava k 80. výročí Moravského ornitologického spolku

V prosinci tohoto roku uplyne osmdesát let od založení Moravského 
ornitologického spolku (MOS). Při této příležitosti MOS pořádá ve 
spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově výstavu s názvem 
„Osmdesát let společně pro ptáky a pro lidi“. Vernisáž výstavy 
proběhne v den výročí – tedy v úterý 4. 12. 2012 od 17 hodin v malé 
galerii na zámku v Přerově. Expozici půjde navštívit do konce února 
2013. 
 
 
Vánoce pro zvířátka v záchranné stanici ČSOP Jaro Jaroměř 
 
Den otevřených dveří s doprovodným programem pro nejširší veřejnost 
na záchranné stanici v Jaroměři (objekt kasáren), 5. května (Jakubské 
předměstí) proběhne 15. 12. 2012. Připraveny jsou zajímavé přednášky  
a doprovodný program, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. 

http://www.cso.cz/index.php?ID=2396
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Program pro veřejnost začíná ve 13 hodin. Pacientům stanice můžete 
nadělit dárečky, jako např.: tvrdé pečivo, ovoce, zeleninu, suché plody, 
psí a kočičí konzervy a granule, piškoty, semena, či kvalitní luční seno…  
 
 
8. Ornitologický ples ČSO 

8. Ornitologický ples ČSO proběhne 25. 1. 2013 od 20.00 do 1.30 
v Kulturním domě Barikádníků „na Barče“ (Saratovská 20, Praha 10). 
Vstupenky na ples stojí v předprodeji 199,- Kč a na místě 
(přímo v den konání plesu) pak 240,-Kč. Lístky si můžete zakoupit nebo 
zamluvit přímo v sekretariátu ČSO (telefonicky na čísle 274 866 700 či 
na mailu cso birdlife.cz), k dostání budou také na podzimní členské 
schůzi ČSO i na schůzích poboček ČSO. K poslechu a tanci bude hrát 
tentokrát kapela Fragment a nebude samozřejmě chybět ani bohatá 
tombola s originálními i cennými dárky pro ornitology a milovníky přírody. 
 
 
Zoologické dny 2013 Brno 
 
Tradiční multioborová zoologická konference Zoologické dny se 
uskuteční v Brně ve dnech 7. a 8. února 2013. Místo konání: 
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a,  
Brno-Pisárky. Uzávěrka přihlášek k účasti na konferenci a vložení 
abstraktů je 6. 1. 2012. Účastnický konferenční poplatek: 500,- Kč, pro 
studenty 300,-Kč. Registrace přihlášek a vkládání abstraktů příspěvků
probíhá na internetových stránkách http://zoo.ivb.cz.   
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