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ÚVODEM 

      
Vážení kolegové, milí příznivci ptactva (nejen) východočeského, 
 

jak už to tak v životě bývá, v určitých chvílích něco končí a něco 
jiného zase začíná. V tomto pozdně zimním čase si jistě většina z vás 
snadno spočítá, že právě končí tříleté volební období stávajícího výboru 
naší pobočky. I když by jeho práci měli hodnotit jiní, osobně nezaujatí, 
a s patřičným nadhledem nad celým děním, přesto mi dovolte, abych 
z pozice odstupujícího předsedy alespoň trochu shrnul uplynulé tři roky. 

Stávající výbor převzal naši organizaci s relativně početnou 
členskou základnou, konsolidovanou finanční situací, fungujícím 
a docela často aktualizovaným webem, pravidelně vycházejícím 
sborníkem Panurus a s v zásadě přiměřeným vlivem na ochranu přírody 
(ptáků), uplatňovaným zejména prostřednictvím správních řízení na 
celém území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Našim cílem 
bylo, zjednodušeně řečeno, zachovat tento stav, pokud možno jej 
vylepšit a rozšířit o aktivity v oblasti výzkumné. Řada věcí se podařila – 
členové neubývají (zřejmě jsme stále nejpočetnější ze všech poboček 
ČSO), celkové množství financí se i přes všude zmiňovanou krizi 
nezmenšilo, Panurus pravidelně vychází a účast v řízeních se ještě 
rozšířila. Vedle toho jsme zahájili projekt významných ornitologických 
lokalit. Zároveň ale nelze zavírat oči před tím, že pokrytí správních řízení 
je v regionu nerovnoměrné, počet článků v Panuru má spíše klesající 
tendenci, aktualit na webu také stále ubývá, o plánované modernizaci 
našich webových stránek ani nemluvě! Že by na změnu situace nebyli 
lidi?! Ale jsou, samozřejmě, jenže jsou to stále titíž a je jich menšina 
z celkového našeho počtu. O to větší dík patří těm z vás, kteří pomáhali 
a výboru nadále pomáhají řadu z výše uvedených činnosti naplňovat, 
protože bez vás by pobočka pořádně fungovat nemohla. 

Když jeden výbor končí, jiný by logicky měl začít. V této souvislosti 
si nemůžu nepostesknout, jak obtížně se hledali a hledají noví kandidáti 
pro práci v něm. Přestože máme dnes více jak 200 členů, nejenže se 
žádný zájemce sám nepřihlásil, ale dokonce většina námi oslovených 
osob práci ve výboru odmítla. Já vím, každý máme své povinnosti 
a mnohdy i starosti – ať už rodinné, pracovní či jiné. Přece jen ale se mi 
do hlavy neodbytně vkrádají otázky: „Chceme mít ve východních 
Čechách pobočku? Chceme se společně setkávat na této platformě? 
Chceme se věnovat výzkumu a ochraně ptáků přímo v tomto regionu 
a být zde prodlouženou rukou ČSO, když z Prahy řada věcí není 
a nemůže být tak dobře vidět? Chceme zlepšit to, co nefunguje dobře?“ 
Odpověď nechť si každý najde sám podle svého založení a smýšlení. 
Samo od sebe se to ovšem nestane… 
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Závěrem tohoto úvodníku mi nezbývá než popřát novému výboru 
výdrž při práci a schopnost úspěšně navázat na to, co se doposud dařilo, 
respektive odstartovat to, co minulé výbory nezvládly. No a Vám všem, 
našim členům, pak přeji hojnost zajímavých pozorování v přírodě 
i vydařených přátelských setkání – ať už by to mělo být na akcích 
pobočky anebo při jiných příležitostech. Vždyť to je to hlavní, co nás 
spojuje. 

 
                                                                                   Martin Fejfar 

              
 

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 
Srdečně vás zveme na jarní volební členskou schůzi VČP ČSO, která 
se bude konat v sobotu 1. března 2014 v přednáškovém sále 
Východočeského muzea na hlavním (velkém) zámeckém nádvoří  
v přízemí budovy čp. 2. 
 
PROGRAM SCHŮZE: 
 
Zahájení – 9.00 
 
1. Tematický blok – Významné ornitologické lokality východních 
Čech 
 
Lukáš Kadava: Pískovna Štít – Ptačí oáza v lesích 
Petr Moutelík: Suchý poldr Žichlínek 
David Číp: Rybník Tuří 
 
2. Volby nového výboru pobočky 
 
3. Přestávka 
 
4. Různé 
 
Informace z výboru a sekretariátu ČSO 
Informace výboru VČP ČSO 
Jakub Vrána: Zajímavá ornitologická pozorování na území východních 
Čech v roce 2013 
Libor Praus: Ptáci atlantských vřesovišť a mořského pobřeží severního 
Nizozemí 
 
Předpokládané zakončení schůze do 13.00
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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 
 
Volby nového výboru pobočky 
 

Členové pobočky, přítomni na schůzi 1. března, budou volit nový 
výbor pro další tříleté období. Pod vlivem avizované značné obměny 
stávajícího výboru, jsme se snažili vyzvat k přijetí funkce kandidáta člena 
výboru co nejširší okruh našich členů. Na základě výsledků tohoto 
snažení i názorů, vycházejících z dlouhodobých zkušeností, se stávající 
výbor rozhodl provést volbu výboru tentokrát jiným způsobem. Budou se 
volit souborně jména všech osob, kteří budou na kandidátce pro 
volbu. Tedy bez hlasování o jednotlivých kandidujících, což je v souladu 
se stanovami ČSO. 

Do doby zahájení členské schůze lze ještě přijímat závaznou 
kandidaturu do voleb od přítomných členů pobočky. Nyní známí 
kandidáti na funkci členů výboru pobočky jsou (podle abecedního 
pořadí): Tomáš Diviš, Lukáš Kadava, Mgr. Petr Kafka, RNDr. Václav 
Koza a Mgr. Jaroslav Vaněk.  
                                                                                                      Jiří Mach 
 
                                                                                                       
Souhrnná informace o správních řízeních (SŘ), jichž se VČP ČSO 
účastnila v roce 2013 
 
Ohledně rozsahu naší činnosti se situace oproti roku 2012 nezměnila, 
znovu jsme se paušálně přihlásili k účasti ve SŘ u všech územně 
příslušných správ CHKO, obou krajských úřadů (KrÚ) a všech obcí 
s rozšířenou působností v Královéhradeckém i Pardubickém kraji (tzv. 
ORP III. stupně) – jde o 30 obcí v součtu za oba kraje. Přitom však 
došlo k výraznému nárůstu celkového počtu SŘ, kterých jsme se 
aktivně účastnili (okolo 55 akcí oproti roku 2012, kdy to bylo do 30 
akcí). Přesné číslo není možné stanovit, protože v některých případech 
se naše účast omezila jen na osobní jednání na úřadě a žádné vyjádření 
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jsme nepsali, minimálně 1x za nás formálně věc vyřizovala ČSO apod. 
Mimoto jsme cca 10 dalších SŘ prověřovali a nakonec je vyhodnotili jako 
málo významné a nezapojili se. Níže je stručný přehled těch 
nejdůležitějších kauz. 

Hlavním nárůstem počtu SŘ byl fakt, že od 1. 4. 2013 přestal být 
kormorán velký zvláště chráněným druhem ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. Tím okamžikem všechny udělené výjimky pozbyly 
platnosti, vydávání rozhodnutí k tomuto druhu přešlo na ORP  
a odvolacími orgány se staly KrÚ. Samozřejmě to vše spustilo smršť 
nových žádostí rybářů o odstřel, z nichž některé dodnes nejsou 
pravomocně uzavřené. Nebylo v silách výboru pobočky se všemi 
žádostmi detailně zaobírat. Naštěstí našim zájmům pomohlo MŽP ČR 
prostřednictvím vydání metodického pokynu (MP), v němž 
nedoporučilo povolovat odstřel kormoránů v období po datu 1. 4., 
zejména s ohledem na možné ovlivnění hnízdění ostatních druhů ptáků, 
a tak jsme se v několika případech pouze přihlásili a čekali, jestli tento 
MP úřady dostatečně zohlední. Výsledek byl nanejvýš pozitivní, protože 
většina orgánů ochrany přírody (OOP) výše uvedené datum 
opravdu respektovala. V ostatních případech jsme se odvolali a až na 
2 výjimky dosáhli revize rozhodnutí. 

Stejně jako v předešlých letech jsme se vyjadřovali k řadě žádostí 
o odstřely a plašení volavek na chovných rybnících. Obecně řečeno 
se daří omezit odstřely na jednotlivé kusy, a to pouze v podzimním 
období, v několika případech bylo dokonce řízení pro nedostatečnost 
podkladů dodaných rybáři úplně zastaveno. Pouze jednou, kdy se 
jednalo o plůdkový výtažník na Přeloučsku, jsme žádost rybářů 
z převážně části akceptovali. 

Opačným výsledkem nakonec dopadla žádost o odstřel krkavců 
na území CHKO Broumovsko kvůli údajnému napadání novorozených 
jehňat na pastvinách, o níž jsme ve Zpravodaji referovali už před rokem. 
Správa jmenovaného CHKO v novém řízení odstřel opětovně 
povolila, MŽP ČR však napodruhé toto rozhodnutí potvrdilo a žadatel 
smí odstřelit po 5 kusech krkavců v letech 2013 a 2014. Celá tato složitá 
problematika byla obšírně diskutována na poslední členské schůzi 
v prosinci roku 2013. 

Podobně jsme před rokem psali o zrušení zamítavého rozhodnutí 
KrÚ v Hradci Králové ve věci vodního lyžování v těsném sousedství 
kolonie racků na dělící hrázi vodní nádrže Rozkoš. Napodruhé 
rozhodl tento úřad stejně. Tentokrát bylo MŽP ČR na straně ptáků 
a rozhodnutí, kterým KrÚ výjimku neudělil, potvrdilo v plném rozsahu. 

Další kauza, která měla svůj počátek už v roce 2012, byla žádost 
Českého horolezeckého svazu o vyhrazení nových horolezeckých 
terénů v Broumovských stěnách, spojená s paušálním posunem 
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možnosti zahájení lezení již od 1. 5. každého roku. Protože jde 
o významné hnízdiště sokola stěhovavého a výra velkého a navíc o ptačí 
oblast pro oba tyto druhy, považovali jsme takové rozšíření rozsahu 
lezení za velmi nebezpečné a svým způsobem za precedentní. Jelikož 
už v minulosti Správa CHKO Broumovsko podobné žádosti vyhověla, 
bylo pro nás příjemným překvapením, že tentokrát povolila horolezcům 
lézt „pouze“ v dosavadním rozsahu. Uvozovky u slova „pouze“ jsou na 
místě, jelikož i toto lezení má v některých lokalitách negativní vliv, ale 
přece je jde o významný posun v přístupu příslušného OOP. Horolezci 
se kupodivu neodvolali a rozhodnutí již nabylo právní moci. 

Vzhledem k celkovému počtu zde nelze všechna SŘ rozebírat, 
proto se už omezím jen na výčet témat, kterými jsme se (většinou 
opakovaně) zaobírali. Bylo jimi kácení starých a pro ptáky významných 
stromořadí či ostatní vegetace, likvidace hnízdišť (hnízd) ptáků žijících ve 
městech (kavky, havrani, čáp bílý) a v neposlední řadě též větší počet 
sokolnických žádostí o vybírání mláďat z hnízd dravců (nejvíce jestřábů). 
Až na výjimky jsme vesměs byli úspěšní, a buď záměru zabránili, nebo 
alespoň prosadili do rozhodnutí zmírňující podmínky. Případným 
zájemcům na vyžádání poskytneme podrobnější informace. 

Jak už jsme opakovaně psali v minulosti, účast VČP ČSO se 
neobejde bez pomoci Vás všech, našich členů, kteří dobře znáte 
jednotlivé lokality anebo se specializujete na konkrétní druhy. Každá 
pomoc je důležitá, ať už za pobočku píšete vyjádření, zastupujete ji na 
jednáních nebo nezištně poskytujete svá terénní data. Jménem výboru 
VČP proto tímto děkuji zejména těmto osobám (v abecedním pořadí): 
T. Bělkovi, K. Čihákovi, D. Čípovi, K. Dohnalovi, J. Hlaváčkovi, 
J. Horákovi, F. Jetmarovi, V. Kozovi, V. Lemberkovi, M. Růžičkovi, 
V. Stejskalovi, V. Štorkovi, J. Vaňkovi, Jos. Vránovi, S. Vránové (té navíc 
za pomoc s obsluhou DS), V. Šoltysovi, O. Šreibrovi a I. Tláskalovi, 
jménem svým navíc ostatním členům výboru. Důležitá data do 
pravidelné zprávy z Mokřiny u Rzů poskytl také P. Bergmann z Prahy. 
Jestli jsem ve svém výčtu někoho kvůli velkému množství řešených kauz 
opomněl, velmi se mu omlouvám. 

                                                                                         Martin Fejfar 
 

 
VÍKENDOVÝ VÝZKUMNÝ TÁBOR 

 
Pozvánka na Víkendový výzkumný tábor Podorličí 2013                                                                                                                                                                                   
 
Letošní VVT připravujeme ve spolupráci se Správou Kolowratských lesů 
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Rychnov nad Kněžnou, která je také majitelem nebo nájemcem několika 
Významných ornitologických lokalit z pobočkového registru.  

Jedním ze dvou hlavních programových bodů tábora bude co 
nejpodrobnější inventarizační ornitologický průzkum na části lesního 
majetku našeho hostitele – údolí Liberského potoka mezi obcemi 
Prorubky a Kunčina Ves. Je to různověký les s vysokým podílem listnáčů 
v nadmořské výšce 500–600 m. Druhou a hlavní částí programu bude 
vyhledávání, registrace a značení významných doupných stromů 
v porostech. Našim cílem bude zajistit ochranu přirozených 
stromových dutin jakožto sídel zvláště chráněných druhů ptáků, ale 
i savců a bezobratlých, a podložit smysl této ochrany výsledky 
ornitologického průzkumu lokality. 

Počítáme s rozdělením účastníků tábora do dvou týmů, z nichž 
první bude provádět na lokalitě avifaunistický průzkum s použitím 
neinvazních metod detekce druhů, případně provokací pomocí nahrávek. 
Členové tohoto týmu budou příležitostně nalezené doupné stromy 
označovat dočasnými značkami a za nimi budou porosty procházet 
členové druhého týmu, kteří budou doupné stromy systematicky 
vyhledávat, vybírat z nich nejvhodnější pro registraci a vybrané 
registrovat do map nebo pomocí souřadnic a trvale barevně označovat. 

Doplňkovými programovými body tábora bude soupis avifauny 
v okolí ubytovací základny a polodenní exkurze do CHKO Orlické hory 
(Orlické Záhoří, NPR Bukačka apod.). 

Na lokalitě a v jejím okolí můžeme vedle běžných horských 
a podhorských druhů ptáků přepokládat výskyt např. čápa černého, 
včelojeda lesního, ostříže lesního, holuba doupňáka, sýce 
rousného, kulíška nejmenšího, datla černého, žluny šedé, krkavce 
velkého, lejska malého nebo hýla rudého. 

Tábor se uskuteční ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2014 (pátek až neděle) 
s přepokládaným příjezdem účastníků odpoledne a večer už ve čtvrtek 
29. 5. Ubytováni budeme v Apartmánu Šimánkovi Orlické hory, 
Kunčina Ves 61 (viz mapka) za cenu 200 Kč za noc. Stravování 
ubytovatel nezajišťuje, ale ubytovna je vybavena kuchyňkami pro 
přípravu pokrmů. Potraviny a nápoje si proto přivezte s sebou. 
V restauracích v dosažitelném okolí budeme však mít možnost 
stravování a posezení.   

Vybavte se prosím oblečením a obuví do horských terénů 
a proměnlivého počasí, přezůvkami na ubytovnu a hygienickými 
potřebami. Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu pobočky nebo na 
adresu T. Diviš, Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec, 
tomas.divis@email.cz, tel. 603 178 799. 
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Legenda: modrá značka – ubytovna, lokalita 1 – údolí Liberského potoka, lokalita 2 – Bělský les jako 
alternativa 
 

O případných změnách a nových podrobnostech účastnických 
podmínek budou přihlášení včas informováni. Přihlášky zasílejte 
nejpozději do 15. 5. 2014. 

                                                                                        Tomáš Diviš 
 
 
ÚČETNICTVÍ 

 
Zpráva o hospodaření pobočky v roce 2013 
 
příjmy: 
 
bilance pokladny               6.817,- 
prodej publikací  a literatury   14.270,- 
dary a členské příspěvky     4.800,- 
grant Pardubického kraje (Panurus) 16.000,- 
převod příspěvků z ČSO           10.300,- 
úrok na účtu            15,- 
 
celkem              52.202,- 
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výdaje: 
 
bankovní poplatky      2.860,- 
provoz webových stránek     1.452,- 
tisk sborníku Panurus    59.230,- 
kancelářské potřeby, poštovné,  
zpravodaj, schůze      2.398,- 
charitativní částka – povodně v ČR             300,- 
grant L.Kadava                                3.731,- 
 
celkem      69.971,- 
 
příjmy :     52.202,- Kč 
výdaje :     69.971,- Kč 
rozdíl:  -17.769,- Kč  
 
stav pokladny k 31. 12. 2013:               6.817,- Kč 
stav účtu k 31. 12. 2013:     112.732,- Kč 
 
Celkový stav hotovostního majetku k 31. 12. 2013:    119.549,- Kč  
 
Záporný bilanční rozdíl, který nastal poprvé v posledních letech, je dán 
především vyšším nákladem na tisk sborníku Panurus. Jeho výtisky se 
budou prodávat až v roce 2014. Je třeba také poukázat na mimořádně 
nízkou platební morálku členů pobočky (a nečlenů ČSO) v plnění 
povinnosti placení členských příspěvků. Poděkovat za finanční dar vyšší 
hodnoty je třeba panu J. Hagarovi a dále všem, kteří přispěli k získání 
dalších příjmů. 

                                                                                              Jiří Mach                                                                           
 
 
POBOČKOVÉ PUBLIKACE  

  
Vyšel „barevný“ Panurus č. 22 
 
S potěšením oznamuji, že vyšlo 22. číslo časopisu Panurus, tentokrát 
v tmavě zelené obálce. Novinkou je inovovaný design, který si klade za 
cíl zvýšit atraktivitu publikovaných informací a díky plnobarevnému tisku 
i dokumentárních fotografií. Panurus 22 obsahuje celkem 10 příspěvků 
o výskytu a biologii ptáků – mj. je zde rozebráno aktuální rozšíření 
mizejícího chocholouše obecného (Galerida cristata) ve východních 
Čechách a jsou zde zdokumentována vzácná pozorování křivky 
bělokřídlé (Loxia leucoptera) na Svitavsku či mandelíka hajního 
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(Coracias garrulus) na Královéhradecku. Nechybí ani již tradiční součásti 
čísla, jako je zpráva z VVT, nebo rubriky Ornitologická pozorování 
a zajímavosti. Za redakci přeji všem čtenářům příjemné a inspirativní 
počtení. 

Velice vítány jsou i Vaše příspěvky do 23. čísla časopisu Panurus, 
jehož příprava již započala. Rukopisy zasílejte nejlépe do 30. 4. 2014 (po 
domluvě i později) na e-mail Bohdanec.rybnik@centrum.cz. Všem 
zájemcům předem děkuji. 

                                                              Martin Paclík, šéfredaktor 
 

  
Distribuce a ceny pobočkových tiskovin                                                                   
 
Ke konci loňského roku byl vyroben a do sídla pobočky dodán Panurus 
č. 22. Je poněkud graficky pozměněn, ale hlavně vysázen a vytištěn 
u jiných dodavatelů, a tak bylo nezbytné také navýšit jeho cenu. 

V zásobách naší pobočky jsou v současnosti k dostání její 
následující ediční počiny: 
 
Panurus 22 – 2013     100 Kč 
Panurus 21 – 2012         60 Kč 
Panurus 20 – 2011         50 Kč 
Panurus 19 – 2010        40 Kč 
Panurus 18 – 2009         30 Kč 
Panurus 17 – 2008         20 Kč 
Panurus 16 – 2007         20 Kč 
Panurus 15 – 2006         20 Kč 
Panurus 12 – 2002       20 Kč 
Panurus 11 – 2001       20 Kč 
Čáp bílý v Dolním Pometují (T. Diviš, 2011)     40 Kč 
Léto na Ptačím ostrově (Z. Klůz, 1997)            30 Kč 
Buteo 5 – 1990                20 Kč 
Ptáci Pardubic              150 Kč 
 
Protože distribuce tiskovin je pracná, časově náročná a stále 
nákladnější, žádáme všechny zájemce, aby si požadované tituly 
zakoupili osobně na členských schůzích naší pobočky nebo nákupem 
pověřili své přátele. Nejnovější číslo sborníku Panurus je a vždy také 
bude k zakoupení na schůzích Západočeské pobočky ČSO, 
Jihomoravské pobočky ČSO, Moravského ornitologického spolku – 
středomoravské pobočky ČSO a Slezské ornitologické společnosti – 
severomoravské pobočky ČSO, s nimiž máme dohodu o výměně 
sborníků, a také na schůzích pražské centrály ČSO. 



 11 

Pokud skutečně nemáte možnost si naše 
tiskoviny zajistit výše uvedeným způsobem, 
postupujte prosím následovně: Spočítejte si cenu 
své objednávky podle ceníku v nabídce, připočtěte 
poštovní paušál 25 Kč a částku uhraďte na náš 
účet KB a.s. Pardubice, 19-8214740297/0100 
a na e-mail naší pobočky vcpcso@centrum.cz 
nám sdělte, co jste si objednali, celkovou cenu 
objednávky a datum provedení platby. Poté vám 
obratem tiskoviny zašleme. 

        
                                                                                  Tomáš Diviš 

 
 

JUBILEUM  
 
Pan Bohumil Rejman devadesátiletý (nar. 30. 1. 1924)  
 

I početnější společenství než je naše 
pobočka mohou jen vzácně vzpomenout 
devadesátých narozenin svého člena.  
A když se stopa, kterou svou prací oslavenec 
vyryl, nesmazatelně vine z historie přes 
současnost až do budoucnosti, pak je 
k oslavám důvodů o to více. 

Po mnohá desetiletí je jméno pana 
Bohumila Rejmana spojováno s  jedním 
z našich nejznámějších a nejoblíbenějších 
ptačích druhů, čápem bílým. Samozřejmě, že pan Bohumil dobře ovládal 
znalosti ostatních ptačích druhů a jím publikované práce to dobře 
dokumentují. Nejvíce času, energie a intelektu ale věnoval biologii 
našeho největšího brodivce, a zejména pak vybudování unikátního 
registru jeho republikových hnízdišť a kolektivu spolupracovníků, 
zajišťujících jejich soustavný monitoring. Do jeho týmu jsem nadšeně 
vstoupil už v letech holobradých a setrval dodnes, a tak bych rád 
jubilanta připomněl malou osobní vzpomínkou. 

Jen málo je mezi námi těch, kteří kudy chodí, tam hřejí. Ale pan 
Bohumil svou laskavostí, trpělivostí, chápavostí a svěžím humorem 
okolo sebe příjemné vlny lidského tepla bezděčně šíří. Neměl jsem sice 
příliš často možnost se takhle osvěživě zahřát, ale o to více a raději na to 
vzpomínám. Spíše jsme si navzájem dopisovali, mnoho let ještě 
zdlouhavě na papíře, klasickou poštou. Posílal jsem mu svoje poznámky 
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z kontrolovaných čapích hnízd a on mě nezištně na oplátku informoval 
o novinkách nebo se doptával na různé podrobnosti. Ale někdy se na mě 
obrátil s prosbou, abych z některých hnízdišť došetřil údaje za liknavější 
zpravodaje nebo mu pomohl přerušit jejich mlčení. Pracné a nákladné 
urgence dat mu jistě nebyly příjemné, ale konal je vždy trpělivě  
a s vrozenou laskavostí, ale také se sympatickou umanutostí. Už tehdy 
jsem tušil, a později plně pochopil a v životě si i potvrdil, že tudy vede 
cesta k nepominutelným výsledkům a respektu okolí. 

Když jsme v lednu 2004 s početnou pobočkovou deputací seděli 
v milé společnosti pana Rejmana a jeho manželky v jejich rodinné vile na 
oslavě jeho úctyhodných osmdesátin, málokdo z nás mladíků si troufl 
dohlédat konce dalšího decénia. Ale léta plynula jak voda v Loučné, 
a tak jsme se čtvrtečního dopoledne 30. 1. 2014 T. Bělka, L. Urbánek 
a já vklínili do dlouhé řady upřímných gratulantů a znovu se pohodlně 
usadili ve vytopené kuchyni vilky v Trstěnické ulici u kávy a zákusků, 
a oněměle žasli nad svěží vizáží pana Bohumila a závistivě zírali na 
vitalitu jeho milé paní.  

Popřejme tedy i my, ornitologičtí přátelé a kolegové pana 
Bohumila, manželům Rejmanovýma ještě mnohá léta klidného života 
v partnerské harmonii a v přízni jejich nejbližších, přátel a obdivovatelů. 

                                                                                          
Tomáš Diviš 

                                                                                             

 
ČLENSKÉ SCHŮZE ČSO 
 

22. 2. 2014 schůze Moravského ornitologického spolku (Přerov)  

22. 2. 2014 – schůze Ornitologické sekce při Správě KRNAP (Vrchlabí) 

22. 3. 2014 – Jarní členská schůze ČSO (Praha) 

29. 3. 2014 – schůze Jihomoravské pobočky ČSO (Brno) 

29. 3. 2014 – schůze Západočeské pobočky ČSO (Plzeň) 

29. 3. 2014 – schůze Jihočeského ornitologického klubu (Č. Budějovice) 
 
                                                                 
ZPRAVODAJ – interní periodikum Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při 
Východočeském muzeu v Pardubicích (kontakt: Zámek č. 2,  
530 02 Pardubice, internet: www.vcpcso.cz, e-mail: 
vcpcso@centrum.cz, účet: KB a.s., 19-8214740297/0100). 
Redaktor: Libor Praus, ilustrace: vlaštovky obecné - Hirundo 
rustica © Kateřina Ševčíková; sýkořice vousatá-Panurus 
biarmicus © Jana Kufová. Příspěvky zasílejte na e-mail 
libor.praus@gmail.com 

 

http://www.vcpcso.cz/
mailto:vcpcso@centrum.cz

