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ÚVODEM 

Vážení přátelé,  

rok 2016 se pomalu chýlí ke svému závěru. Za námi je nejen letošní 
hnízdní sezóna a také třetí, předposlední, rok mapování pro nový Atlas 
hnízdního rozšíření ptáků. Avšak co je zřejmě nejpodstatnější, blíží se 
další kapitola života Východočeské pobočky ČSO, volby nového výboru 
na jaře 2017. Přestože ještě vyjde „předvolební“ číslo Zpravodaje, 
myslím, že není brzy přiblížit práci současného výboru a využít vhodné 
příležitosti k malému ohlédnutí se zpět, troše bilancování i nastínění 
aktivit, které se teprve rozbíhají. 
     V zásadě se mi jeví události volebního období 2014–2017 jako 
poněkud překotné. To je dáno zejména rezignací Tomáše Diviše 
uprostřed rozdělané práce. Odpovědí byla kooptace nového člena 
výboru, Honzy Krejčíka, který doplnil počet členů výboru a aktivně se 
zapojil do práce pro pobočku zejména v oblasti současných moderních 
komunikačních technologií. 
     Při pohledu zpět mám dobrý pocit zvláště z dobře odvedené 
organizace celostátní ornitologické konference v Pardubicích v roce 
2015. Znovu musím poděkovat všem, kdo se na přípravě a průběhu 
konference podíleli, v čele s Martinem Fejfarem a Světlanou Vránovou. 
Pobočka si také velmi dobře vedla po finanční stránce, především díky 
pečlivé práci pokladníka Jardy Vaňka. Pobočka byla a je odborným 
partnerem při správních řízeních či jednáních, kdy členové výboru hájili 
zájmy ochrany přírody a ptáků. Na tomto poli je nutné vyzdvihnout 
zejména nasazení Petra Kafky a Vaška Kozy. V neposlední řadě pak 
patří poděkování všem, kteří pobočce v agendě SŘ řízení pomáhají 
radou, informací či svými daty. 
      Pobočka se rovněž pustila do některých náprav věcí minulých. 
Zejména webové stránky prošly nutnou opravou a modernizací. Jejich 
současná podoba, tj. včetně článků a aktuálních informací, je zrcadlem 
členské aktivity pobočky. Samozřejmě stále platí již opakovaně 
zveřejněná výzva k publikaci zajímavostí, aktualit či akcí na pobočkových 
stránkách. S webovými stránkami úzce souvisí převod nasbíraných dat z 
původní pobočkové faunistiky do databáze ČSO birds.cz/avif. Výbor 
v současné situaci považuje tento krok za jediný možný a smysluplný, 
jinak by reálně hrozila trvalá ztráta dat nashromážděných našimi členy a 
příznivci v průběhu několika let. Samotný převod je dlouhodobou 
záležitostí, blíže v příspěvku Honzy Krejčíka v tomto čísle Zpravodaje. 
     A co je nového v pobočkové agendě? Poměrně horkou a teprve 
rozpracovanou myšlenkou je zřízení on-line datového úložiště, kde by 
měly být uloženy veškeré dokumenty a na vyžádání přístupné členské 
základně. Naší snahou je vytvořit archiv, který mimo primárního 
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uchování dokumentů, poskytne budoucím členům výboru snadnou 
orientaci v pobočkové agendě. V neposlední řadě je vlastnictví sdíleného 
datového prostoru v době, kdy je již řada smluv a dokumentů k dispozici 
v elektronické podobě, logický krok. 
      Dalším připravovaným záměrem je více transparentní práce výboru 
vůči členské základně. Vycházíme ze základního předpokladu, že vědět, 
co se v pobočce aktuálně řeší a připravuje a jaká stanoviska pobočka 
zaujímá, může být pro výbor i členskou základnu oboustranně 
prospěšné. Prvotní informaci již obdrželi členové pobočky e-mailem  
a zájem o interní dění v pobočce projevilo zatím třináct z Vás. Blíže 
v podrobnější informaci v tomto čísle Zpravodaje. 
      A proč to všechno? Co bylo a je cílem? Chceme vytvořit prostor 
k realizaci moderní neziskové organizace s jasně profilovaným cílem, 
jímž rozumíme zejména odbornost jak na poli výzkumu (Panurus, vlastní 
pobočkové či členské projekty, popř. kooperace s celostátně 
koordinovanými výzkumnými programy), tak na poli ochrany přírody 
v rámci správních řízení. Je to vize, či záměr, jehož naplnění záleží 
nejen na společném sdílení cílů, ale hlavně na rozpoznání faktu, že 
různorodá práce individuálních pobočkových osobností, ať již v rámci 
výboru či aktivních členů, vytváří stejně důležité stavební díly mozaiky, 
která nese název Východočeská pobočka ČSO, komunitního prostoru, 
v němž je nám dobře a který má smysl. 
      Blížící se jarní volby s sebou nesou velkou výzvu, v posledních 
letech však bývá pravidlem, že nalézt osobnosti, které jsou ochotny pro 
pobočku pracovat, není snadné. Je možné, že stávající výbor dozná 
personálních změn a nelze vyloučit, že se celý obmění. Za celý 
současný výbor se obracím na Vás, na jednotlivé členy, s výzvou či 
prosbou o zvážení, zdali jste ochotni pro pobočku pracovat jako její 
aktivní hybatelé v novém výboru. Taktéž uvítáme Vaše návrhy na 
osobnosti, o nichž si myslíte, že by byly pro pobočku přínosem. Není nic 
jednoduššího, než napsat na pobočkovou mailovou adresu, či na mail 
jakéhokoli člena současného výboru nejpozději do konce ledna 2017, 
abychom měli dostatek času na sestavení kandidátky.  
 

Předem vřelé díky a s přáním krásných podzimních dnů Lukáš Kadava 

 
 
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 

Srdečně zveme na podzimní členskou schůzi VČP ČSO, která se bude 
konat v sobotu 19. listopadu 2016 v přednáškovém sále Východočeského 
muzea na hlavním (velkém) zámeckém nádvoří v přízemí budovy čp. 2. 
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PROGRAM SCHŮZE: 

Zahájení – 9:00 

Informace výboru VČP ČSO  

Informace výboru a kanceláře ČSO 

Tomáš Diviš: Sova pálená na Náchodsku 
 
Přestávka 
 
Tematická přednáška „Za ptačí exotikou“ 
Jakub Vrána: Peru 

Předpokládané zakončení schůze do 13:00 

Všechny přednášející prosíme, aby své počítačové prezentace ukládali 
v „bezproblémových“ starších formátech MS 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. 

 

ZPRÁVY Z VÝBORU 

ZPRÁVA HOSPODÁŘE POBOČKY 

Členské příspěvky za rok 2016   

Upozorňuji, že někteří členové pobočky nemají do současné doby 
uhrazen členský příspěvek ve výši 50,- Kč za rok 2016. Připomínám, že 
se jedná o členy, kteří nejsou současně členy ČSO. Pro členy ČSO je 
příspěvek pro pobočku dobrovolný. V případě, že si nejste jisti, zda jste 
již členský příspěvek uhradili, můžete se na mě obrátit s dotazem 
prostřednictvím pobočkového e-mailu. Příspěvek můžete uhradit 
bezhotovostním převodem na níže uvedený bankovní účet, případně na 
podzimní členské schůzi pobočky. 

Změna bankovního účtu 

Jak jste již byli informováni osobními e-maily i prostřednictvím webových 
stránek pobočky, došlo ke změně banky, u které má pobočka veden 
běžný účet. Komerční banka a.s. začala po bezpoplatkovém období opět 
účtovat poplatky za vedení účtu, proto bylo přikročeno k radikálnímu 
řešení. Účet u KB byl zrušen a založen nový u Fio banky a.s., který je 
plně oproštěn od jakýchkoliv poplatků bez časového omezení.   Pro 
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zasílání veškerých finančních prostředků tak používejte výhradně účet 
vedený u Fio banky a.s.:  2501022899/2010.  

Členské granty v roce 2016 

Na základě schválených žádostí byly v roce 2016 vyplaceny finanční 
prostředky na následující členské granty: 

1. Částka 2.000,- Kč pro příjemce grantových prostředků Radislava 

Pražáka na nákup a instalaci rorýsích budek na objekt společnosti 

SWELL v Hořicích v Podkrkonoší 

2. Částka 6.000,- Kč pro příjemce grantových prostředků Josefa 

Vránu na nákup 2 ks budek pro sokoly stěhovavé a jejich umístění 

na vytipovaných lokalitách 

Podrobnější zpráva o realizaci těchto projektů bude podána na podzimní 
schůzi pobočky. 

Členské granty pro rok 2017 

Výborem pobočky bylo rozhodnuto vyčlenit pro rok 2017 na účely 
členských grantů částku 20.000,-Kč, stejně jako v roce 2016, kdy zůstal 
objem prostředků nevyčerpán.  Žádosti je možno zasílat na e-mailovou 
adresu pobočky do konce měsíce ledna 2017. O předložených 
žádostech bude rozhodnuto výborem pobočky počátkem měsíce února 
2017 a žadatelé budou o výsledku neprodleně informováni.  Podmínky 
pro členské granty a formulář žádosti najdete na webových stránky 
pobočky.   

Poděkování 

Jménem výboru pobočky děkuji panu Tomášovi Bělkovi, který pro 
pobočku zajistil bezplatné zpracování a odeslání daňového přiznání za 
rok 2015, což pobočce ušetřilo nemalé finanční prostředky. 

Jaroslav Vaněk 

 

MAILINGLIST VČP ČSO 

Vzhledem k opakovaným žádostem řady členů VČPČSO  
o zprostředkování činnosti výboru pobočky a jeho větší otevřenost vůči 
členské základně, hledáme způsoby, jak naši práci zpřístupnit členům. 
Jednou z navrhovaných možností je zřízení mailinglistu pro ty z vás, kteří 
chtějí být informováni o záležitostech řešených pobočkovým výborem 
přímo a hned, popř. nemají možnost dostavit se na členskou schůzi. 
Zájemci o pobočkové dění budou zařazeni do mailinglistu ve skupině 
Google Groups (podobně, jako funguje např. Pidi konference) a budou 
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obesíláni společně se členy výboru v kopii daného mailu s pobočkovou 
tematikou, v mailinglistu budou zasílány zápisy z jednání výboru, popř. 
rozhodnutí či stanoviska pobočky ve správních řízeních. 

Mailinglist bude fungovat za následujících podmínek: 
- každý jednotlivec zařazený v mailinglistu se může svobodně vyjádřit 
k jakémukoli tématu, který v danou chvíli výbor pobočky mailovou formou 
řeší 
- názor jednotlivce v mailinglistu je pro výbor poradním hlasem 
- mailinglist bude moderován pověřeným členem výboru, který bude mít 
právo:  
a) vyzvat k ukončení diskuse 
b) přidávat a odebírat mailové adresy do/z mailinglistu 
Odebrání mailové adresy z mailinglistu může nastat na základě přání 
majitele mailové adresy, ale i v případě hrubostí v diskusi (po 
nerespektování moderátora a po následném rozhodnutí výboru VČP 
ČSO) 

Co získáte? 
- detailnější znalost témat řešených v rámci ornitologické neziskové 
organizace 
- možnost upozornit výbor, že jeho rozhodnutí nekoresponduje 
s názorem členské základny 
- možnost aktivního zapojení se do práce pro neziskovou organizaci. 

Co získá výbor? 
- detailnější znalost názorových proudů členské základny ke každému 
jednotlivému tématu 
- možnost upozornění na opomenutá hlediska věci. 

Co získáme všichni? 
- otevřenou a informovanou skupinu lidí, byť s možným jiným pohledem 
na danou věc, ale se stejným zaměřením, která může do budoucna 
přinést nové lidi pro pobočku, kteří ji budou vytvářet a řídit v letech 
budoucích. 

Jak se přihlásit do konference? 
Nejjednodušší variantou je zaslání žádosti o přístup do konference na 
mail pobočky vcpcso@centrum.cz.Na základě této zprávy Vám bude 
zaslán zvací email. Majitelé Google účtu (například vlastníci emailového 
účtu na gmail.com) mohou požádat o přístup též přímo na stránce 
https://groups.google.com/forum/#!forum/vcpcso. 
 

Jan Krejčík a Lukáš Kadava 
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FAUNISTIKA 

Převod dat z webové faunistiky do databáze birds.cz 
Mezi roky 2008 a 2014 byla nedílnou součástí pobočkových webových 
stránek též východočeská faunistika. Za šest let provozu bylo do 
databáze vloženo více než dvacet tisíc záznamů, které poskytují velmi 
zajímavou informaci o avifauně východních Čech. Po ukončení činnosti 
faunistiky se však všechna tato data stala prakticky nedostupnými. A to 
jak pro samotné pozorovatele, tak pro pobočku, která data nemůže 
využívat například při správních řízeních, do kterých se pravidelně 
přihlašuje. Díky vstřícnosti Zdeňka Vermouzka se nyní vyskytla možnost 
importu dat z faunistiky do celostátní databáze birds.cz (Avif). 
Převod záznamů do databáze birds.cz není jednoduchý, neboť struktury 
dat východočeské faunistiky a databáze birds.cz nejsou kompatibilní.  
V současné době tak probíhá převod jednotlivých údajů do podoby, která 
odpovídá formátu birds.cz. Bohužel, část dat je nutné převést ručně, což 
je relativně časově náročné. Přesto věříme, že v nejbližších týdnech či 
měsících budou data pro import do birds.cz technicky připravena. 
Import dat do birds.cz bude proveden následujícím způsobem: 

1. Záznamy pozorovatelů, kteří mají uživatelský účet na birds.cz, 
mohou být naimportovány přímo pod jejich jménem. Tento postup 
bude možné použít pouze po schválení importu příslušným 
majitelem účtu. Proto tito pozorovatelé nejprve dostanou záznamy 
ke kontrole. 

2. Záznamy ostatních pozorovatelů, případně uživatelů birds.cz, od 
kterých nedostaneme výslovný souhlas k nahrání záznamů do 
osobního profilu, budou vloženy pomocí virtuálního účtu pobočky. 
Jména skutečných pozorovatelů budou samozřejmě zachována, 
takže vyhledávání pozorování pomocí jmen na stránkách birds.cz 
nebude ovlivněno. 

3. Pokud kdokoliv z dřívějších uživatelů východočeské faunistiky 
nechce převést svá pozorování do birds.cz, prosíme o sdělení této 
skutečnosti do konce listopadu na mailovou adresu pobočky 
(vcpcso@centrum.cz), případně členům výboru v průběhu 
podzimní pobočkové schůze dne 19. 11. 2016. Tato data budou z 
převodu vyjmuta. 

Pozorování shromážděná pobočkovou faunistikou představují unikátní 
soubor dat, který by nevznikl bez úsilí autorů původního projektu a bez 
samotných pozorovatelů. Doufáme, že se podaří maximum záznamů 
opět zpřístupnit nejen našim členům, ale i ornitologické veřejnosti. 

 
Jan Krejčík 
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VÝZKUMNÝ VÍKENDOVÝ TÁBOR 2016 

Stejně jako v minulém roce byl letošní Výzkumný víkendový tábor, 

pořádaný naší pobočkou, zaměřen na podporu mapování hnízdního 

rozšíření ptákům, které probíhá v letech 2014–2017. Cílem letošní akce 

byla oblast na Skutečsku, konkrétně mapovací čtverec 6161, který nebyl 

v době výběru kvadrátu obsazen žádným mapovatelem. Akce se 

uskutečnila v termínu 27. 5. – 29. 5. 2016 a zúčastnilo se jí celkem 13 

osob, z toho 9 členů naší pobočky.  V průběhu mapování jsme 

v kvadrátu zjistili 89 ptačích druhů a u mnoha z nich se nám podařilo 

prokázat hnízdění. Podrobnou reportáž z této akce je možné nalézt na 

webových stránkách pobočky po následujícím odkazem: 

http://www.vcpcso.cz/jaky-byl-23-rocnik-vvt-na-skutecsku/. 

 

Jaroslav Vaněk 

 

ODJINUD 

Pozvánka na podzimní členskou schůzi Jihomoravské pobočky 
ČSO 

Schůze se koná v sobotu 26. listopadu 2016 od 9.30 na tradičním místě 

v přednáškovém sále Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 8 

(v 1. patře Dietrichsteinského paláce) - cca 5 minut chůze od hlavního 

nádraží. 

 

Pozvánka na podzimní členskou schůzi Slezské ornitologické 
společnosti 

Schůze se koná v sobotu 3. prosince 2016 od 9.00 na tradičním místě v 

přednáškovém sále Ostravského muzea v Moravské Ostravě, 

Masarykovo náměstí 1. 
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