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ÚVODEM 

Vážení přátelé,  

za pár dní proběhne v Pardubicích na zámku jarní členská schůze, na 
níž bude zvolen nový výbor na další tři roky. Slušelo by se ohlédnout se 
zpět za končícím volebním obdobím, ale z větší části jsem to udělal již  
v podzimním Zpravodaji a věřím, že mi odpustíte, budu-li hledět spíše 
dopředu. Ostatně, na pobočkových stránkách je v menu "ke stažení" 
výroční zpráva VČP ČSO za rok 2016, a případné zájemce odkazuji na 
ni. Pokud se podaří i do budoucna zveřejňovat výroční zprávy, doufám, 
že to bude další dobrý krůček jednak k obecné transparentnosti 
neziskového organizace, ale hlavně že budete mít zase o trochu 
snadnější přístup ke komplexním informacím o tom, co pobočka 
vykonala. 

Večery jsou stále ještě dlouhé a zimní, v krajině pod sněhovým 
příkrovem a v ledovém sevření ptáci jako by nebyli, a tak jsem pročetl 
několik statí ve starších pobočkových Zpravodajích. Poslední dva 
"předvolební" úvodníky mě poněkud překvapily svojí pochmurností - ať 
už nad neveselým obrazem vnímání ochrany přírody u nás, nebo 
nelichotivou demografickou situací pobočky. Tím více mě při psaní 
těchto řádků hřeje vědomí, že vlastně při pohledu dopředu nic podobně 
negativního necítím. Vždyť do nového výboru se hlásí osm (!) lidí, 
ochotných pobočku nést na svých bedrech dál, za poslední roky měla 
pobočka pro agendu správních řízení fundované odborníky a v rámci 
možností jsme pro praktickou ochranu přírody udělali maximum. 
Pobočka vždy stála a bude stát i nadále na dobrovolné práci svých 
členů. Jsem dalek toho, abych rozděloval zásluhy na velké či malé, mé 
poděkování patří všem, kteří aktivně pomohli, poradili, či jen v člověku 
upevnili pocit, že to je smysluplná práce. Přesto věřím, že mi prominete 
složení osobní poklony všem členům výboru pobočky, s nimiž jsem mohl 
pracovat.    

Tento rok započne čtvrtá a závěrečná sezóna mapování pro nový 
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR. O důvod víc jít ven, jít na ptáky.  
A ač snad budu trochu za kacíře, sebraná data nemusí být nutně tím 
nejdůležitějším, sám vnímám potřebu být v krajině a moci vídat mihot 
ptačích křídel jako mnohem hlubší niterný proud, jímž jsem nesen. 
Václav Cílek toto paradigma nazval "krajinami vnějšími a vnitřními". 
Neboť nestačí v krajině pouze být, ale krajinu cítit i v sobě. Před časem 
jsem procházel polní cestou, která vedla po dně bývalého obrovského 
rybníka Rudý Sud na Chlumecku. Rovná pole běžela k jihu, kde Slunce 
rozmazávalo kontury horizontu, po stranách se temněly hradby borových 
lesů, svého času tvořící linie břehů rybníka, které své kořeny zapustily  
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v náplavech někdejšího starého toku Labe, a já jsem na obloze zahlédl 
siluety zdejších krkavců s vyvedenými mláďaty. Tehdy se krajiny vnitřní  
a vnější dotknuly... Možná právě cosi podobného prožíval básník 
Antonín Sova, který v této krajině nynější Přírodní památky Pamětník  
a pískovny Štít v letech 1921 a 1922 pobýval. Ostatně v jeho básních lze 
podobné doteky skutečně vycítit: "skřivani viseli bez hnutí, vysoko na 
modrém, jitřním nebi, a tam v tichu, mezi Bohem a člověkem, zpívali  
o prostých, lučních květech."  

Vážení přátelé, přeji vám z celého srdce, ať Vás chvíle s ptáky  
a v přírodě nejen baví, ale ať Vás plní po okraj. Přeji vám spoustu 
okouzlujících zážitků při mapování pro nový Atlas hnízdního rozšíření 
ptáků.  

Lukáš Kadava 

 
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 

Srdečně zveme na jarní členskou schůzi VČP ČSO, která se bude konat 
v sobotu 4. března 2017 v přednáškovém sále Východočeského muzea na 
hlavním (velkém) zámeckém nádvoří v přízemí budovy čp. 2. 
 
PROGRAM SCHŮZE: 

Zahájení – 9:00 

1. Stručné zprávy výboru: 

 Koho ptáci pálí, ten rád po nich pálí, aneb vybrané případy ze 
správních řízení  

 Má dáti a dal v roce 2016 - stručná zpráva o hospodaření pobočky 

 Krkavec velký ve východních Čechách v roce 2016  

 Pozvánka na VVT 2017 (Jiří Mach) 

 Diskuze (připomínky, nápady, kritiky - od vás) 

2. Volby nového výboru 

3. Mokřina u Rzů - včera, dnes…. a co zítra? (Martin Fejfar) 
Přednáška a následná diskuse o jedné z nejznámějších ornitologických 
lokalit v Pardubickém kraji 

4. Co létalo ve východních Čechách v roce 2016? (Jakub Vrána) 
Faunistické zajímavosti a perličky 

Přestávka 

5. "Východočeši mapují východní Čechy" (Karel Šťastný) 
To nejzajímavější (nejen) v regionu východních Čech za tři roky 
mapování aneb pojďte mapovat i letos! 
6. "Východočeši mapují Evropu " (Kamil Hromádko) 
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Kde nejsou místní ornitologové, musejí přijet Východočeši, aneb 
mapování v Rumunsku pro EBBA2  

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. 

 

VOLBY  

Představení kandidátky pro volby nového výboru VČPČSO  
2017–2019  

Vážení přátelé, představujeme Vám pobočkové členy, kteří projevili 
zájem pracovat ve výboru pobočky v následujícím období 2017 – 2019: 

Hellinger Roman 

Kadava Lukáš 

Kafka Petr 

Krejčík Jan 

Michálek Břeněk 

Petrilák Luděk 

Vaněk Jaroslav 

Vrána Jakub 

Jsme rádi, že se podařilo sestavit kandidátku se zastoupením členů od 
Svitavska, přes Pardubicko a Královéhradecko až po oblast Krkonoš. 
Srdečně Vás zveme na jarní, volební členskou schůzi VČP ČSO 4. 3. 
2017 do Pardubic (blíže viz pozvánka). Výbor VČP ČSO 

ZPRÁVY Z VÝBORU 

INFORMACE O ČINNOSTI POBOČKY VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH 
V ROCE 2016 

Účast Východočeské pobočky ČSO ve správních řízeních týkajících se 
ochrany ptáků a jejich stanovišť je umožněna na základě zákona  
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (konkrétně § 70). 
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Předpokladem pro takovou účast je předchozí žádost o informování 
podaná na jednotlivé orgány ochrany přírody, v našem případě jsme 
přihlášeni u krajských úřadů Pardubického a Královéhradeckého kraje, 
obcí s rozšířenou působností v obou krajích (30 obcí) a u Agentury 
ochrany přírody a krajiny, která spravuje území chráněných krajinných 
oblastí. Zpravidla se přihlašujeme do řízení, při kterých je žádáno  
o usmrcování a plašení ptáků včetně zvláště chráněných druhů, kácení 
stromů s dutinami či hnízdy, úpravy rybníků a jiných přírodně hodnotných 
ploch. Jako účastník řízení můžeme provádět dokazování o početnosti, 
navrhovat jiná vhodnější řešení problémů apod., avšak vždy je to orgán 
ochrany přírody, který ve věci rozhoduje. Ne vždy je tak přihlédnuto 
k našim připomínkám a často je výsledek řízení jakýmsi kompromisem 
mezi ochranou ptačích druhů a zájmy žadatelů.  

V roce 2016 jsme vstoupili do 41 řízení, další řízení dobíhala ještě 
z roku 2015. Největší objem jako obvykle zaujímala řízení k odstřelu  
a plašení rybožravých druhů – kormorána velkého (8x) a volavky 
popelavé (10x). Plašení a odstřel kormoránů, pokud je nastaven 
rozumně, běžně nerozporujeme. Důležité je však dbát na možné plašení 
jiných vodních ptáků, kteří se na stejných lokalitách vyskytují. Snažíme 
se tak směřovat střelbu pouze do podzimního období a na jaře  
s ukončením do konce března. Na lokalitách s výskytem jeřába 
popelavého a orla mořského je pak žádoucí plašení ukončit ještě během 
zimy. Obecně stanovovaný počet kormoránů, kteří mohou být 
jednorázově usmrceni, se v rozhodnutích pohybuje zpravidla kolem 20 % 
přítomných jedinců. V posledních dvou letech je ze strany větších 
rybářství zkoušeno plašení pomocí plynového děla, které v určených 
odstupech vydává hlučné rány. Vliv jak na kormorány, tak na ostatní 
ptáky, je spíše spekulativní, zpravidla jsou nejvíce citliví čerstvě 
přilétnuvší jedinci. Negativní vliv je tak předpokládán zejména na 
stěhovavé ptáky v období migrace. V loňském roce byl zveřejněn návrh 
opatření obecné povahy, které umožní plašení a odstřel kormoránů na 
celém území Pardubického kraje, avšak vyjma ornitologicky hodnotných 
lokalit. Na tomto seznamu Pobočka aktivně spolupracovala. 

Ze strany rybářských subjektů bylo často žádáno o odstřely volavek 
popelavých z důvodů vysokých ztrát na rybích obsádkách. Tyto ztráty 
bývají většinou pouze teoretické a vychází z dostupných údajů o výskytu 
tohoto druhu na jednotlivých lokalitách, ze strany žadatelů často 
nadhodnocených. Je zde tak velmi žádoucí mít dostatečné podklady  
o početnosti volavek z jednotlivých míst, které mohou poskytnout 
prakticky pouze ornitologové. Jedině opakované návštěvy  
a zaznamenání počtu volavek (např. do databáze Avif) mohou podle 
zavedených postupů takovému odstřelu zamezit. 
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V loňském roce jsme opět řešili shoz hnízd havranů polních 
v Chrudimi a Pardubicích, na místech, kde může dojít ke konfliktům  
s místními obyvateli. Na vybraných místech je shoz hnízd možný, avšak 
pouze v období jejich výstavby s cílem ptáky na problematickém místě 
od hnízdění odradit. Havrani pak mají ještě dostatek času k zahnízdění 
na místech tradičních. 

Řešeno také bylo shazování hnízd Jiřiček v Jičíně, přesun hnízda 
čápů bílých v Červené Vodě, zaslepení větracích otvorů s hnízdy kavek 
v Litomyšli, možné plašení orlů mořských u Lužce nad Cidlinou, povolení 
horolezení na Ostaši, kosení rákosí na rybníku Zrcadlo v PO 
Roždalovické rybníky, kácení doupných stromů na náchodském zámku  
a u Přelouče, kácení v jádrových porostech PR Psí kuchyně na 
Svitavsku, zateplení domu s hnízdy rorýsů v Poličce, odbahnění 
Sopřečského a Bohumilečského rybníka aj. 

Za pomoc při řízeních bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, 
bez kterých by lepší prosazování zájmů přírody nebylo vůbec možné. 
Jmenovitě děkujeme zejména (v abecedním pořadí) T. Bělkovi, 
D. Čípovi, T. Divišovi, M. Dusíkovi, M. Fejfarovi, J. Flouskovi,  
J. Hlaváčkovi, F. Jetmarovi, V.  Lemberkovi, J. Machovi, Z. Musilové,  
M. Pešatovi, M. Růžičkovi, V. Šoltysovi, V. Štorkovi, L.  Urbánkovi,  
J. Vaňkovi, D. Vodnárkovi, Jos. Vránovi, S. Vránové, J. Zajícovi, všem 
členům výboru a dalším. 

Na závěr je potřebné podotknout, že není v našich silách postihnout 
veškerá řízení, která se ptáků na území obou krajů týkají. Přednost je tak 
dávána pouze prioritním záměrům s významem krajským a regionálním, 
omezeně pak místním. Podobně je nereálné se vyjadřovat ke každé 
kauze a účastnit se všech nařízených jednání tak, jak bychom si sami 
představovali. 

Za výbor pobočky Petr Kafka 
 

ZPRÁVA HOSPODÁŘE POBOČKY 

Stav financí k 1. 1. 2016 
Účet u banky: 146.039,67 
Pokladna:  8.594,- 
Celkem: 154.633,67 

Příjmy v roce 2016 
Příspěvky včetně podílu na příspěvcích z ČSO:  13.550,- 
Dary: 9.390,- 
Prodej literatury a propag. předmětů: 5.030,- 
Příjem za vypracování odborných zpráv: 4.000,- 
Grant od PA kraje: 15.000,- 
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Příjmy celkem: 46.970,- 

Výdaje v roce 2016 
Tisk sborníku Panurus ročník 2016: 21.850,- 
Náklady na webové stránky: 1452,- 
Interní granty: 7.801,- 
Bankovní poplatky: 1.530,- 
Poštovné, kancelářské potřeby: 1.071,- 
Tisk Zpravodaje: 686,- 
Občerstvení na brigádu na Rozkoši: 349,- 
Ubytování VVT: 1.358,- 
Celkem výdaje: 36.097,- 
 
Hospodářský výsledek za rok 2016: 10.873,- 
Stav financí k 31. 12. 2016 
Účet: 161.036,67 
Pokladna: 4.470,- 
Celkem: 165.506,67 

V roce 2016 pobočku finančně podpořili tito dárci: 
4000,- Kč Jan Svěcený, 3000,- Kč Jan Hagara, 640,- Kč Tomáš Diviš, 
500,- Kč Martin Paclík, 300,- Kč Karel Málek, Jan Bartoníček, 200,- Kč 
Václav Jelínek, 100,- Kč Michal Diviš, Jarmila Konvalinová, František 
Polanský, 50,- Kč Petr Suvorov, Jiří Mach, Radislav Pražák. 
Všem dárcům děkujeme! 
 

Členské příspěvky a Panurus č. 25/2016 

Na březnové schůzi budou mít členové možnost uhradit členský 
příspěvek, jehož výše je 50,-Kč/rok. Připomínám, že se tato povinnost 
vztahuje pouze na ty členy, kteří nejsou současně členy ČSO. Pro členy 
ČSO je příspěvek dobrovolný a je pochopitelně vítán. Příspěvek je 
možné hradit formou bezhotovostního převodu na účet pobočky  
č. 2501022899/2010. V tomto případě je třeba uvést do zprávy příjemci 
vaše jméno, příjmení a důvod platby (např. Jan Novák -  příspěvek 
2017).  

Na členské schůzi bude možno zakoupit Panurus č. 25/2016, a to za 
cenu 100,- Kč.  Výbor vyzývá všechny naše členy, aby si toto periodikum 
zakoupili a podpořili tak naši pobočku. Neprodané výtisky jsou naším 
dlouhodobým problémem, který znamená každoroční finanční ztrátu  
a klade i nemalé nároky na skladovací prostory, které se pro pobočku 
stávají poměrně závažným problémem. Pokud chceme zachovat 
Panurus v jeho tištěné podobně, tak jak jej známe, je nezbytné, aby se 
zvýšil zájem o jeho koupi zejména ze strany našich členů.  
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Členy, kteří budou na schůzi platit členský příspěvek, nebo kupovat 
tiskoviny žádám, aby si dopředu spočítali výši potřebné částky a tuto 
měli při placení k dispozici. Tím se vyhneme zbytečnému zdržování  
a situacím, kdy nebude k dispozici potřebná částka na vrácení. 

Jaroslav Vaněk 
 

PTÁK ROKU 2016 

Výsledky „pobočkového ptáka roku“ 2016 – krkavce velkého 

Již druhým rokem VČP ČSO vyhlásila „svého“ ptáka roku. Jedná se  
o druhy, u nichž pobočce citelně chybí konkrétní data o současném, ale  
i historickém rozšíření v regionu východních Čech. Fundovaná  
a odborná role pobočky je tak v případných správních řízeních omezena.  
V roce 2016 byl vybrán krkavec velký (Corvus corax), druh, který ve 
východních Čechách zvyšuje svoji početnost. Co tedy víme o krkavci  
v našem regionu? 

Správní řízení, jichž se pobočka účastnila a která se týkala krkavců, 
patřila mezi významná z hlediska uváděných škod a také byla mediálně 
sledována. Během řízení jsme se setkali s nedostatkem terénních 
informací a znalostí z biologie krkavců. Základním předpokladem 
úspěchu akce je zapojení pobočkových členů, kteří poskytnou své údaje. 
Vycházíme z teze, že místní pozorovatelé mají nejlepší přehled o situaci 
v konkrétním území, v němž působí. Celkem byla v roce 2016 získána 
tato data od dvou členů (Josef Vrána: Broumovsko, Lukáš Kadava: 
Královéhradecko, data jsou uložena na pobočkovém google disku). 
Jediným dalším zdrojem byla on-line databáze ČSO, v níž můžeme 
využít probíhajícího mapování ptáků v České republice. 

V roce 2016 bylo v Královéhradeckém kraji zadáno hnízdění 
(kategorie C) 10 párů krkavce velkého (okres Hradec Králové 4x, 
Trutnov 3x, Rychnov nad Kněžnou 2x, Jičín 1x). V Pardubickém kraji 
bylo zadáno hnízdění třech párů krkavců (okres Ústí nad Orlicí 2x, 
Pardubice 1x). Při pohledu na mapu hnízdního rozšíření 2014–2016 lze 
konstatovat, že krkavci byli zjištěni ve většině kvadrátů v regionu. 
Hnízdní aktivita (kategorie A, B nebo C) byla zatím zaznamenána v 91 % 
kvadrátů, což je lepší výsledek než republikový průměr 88 %. Nejvíce 
prázdných čtverců lze nalézt v převážně bezlesé krajině v okolí Pardubic 
a Hradce Králové. Pouze možné hnízdění (kategorie A) bylo hlášeno 
z 22 % čtverců (republikový průměr 20 %). U 33 % kvadrátů je doloženo 
pravděpodobné hnízdění (kategorie B, republikový průměr 32 %). 
Hnízdění bylo doposud prokázáno v 37 % kvadrátů (republikový průměr 
36 %). Pro statistiku bylo použito 82 čtverců, které významnou částí 
zasahují do regionu východních Čech. Děkujeme všem, kdo své údaje 
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do databáze zadali a zadávají. Bližší informace naleznete na 
www.vcpcso.cz 

Jan Krejčík a Lukáš Kadava 

VVT 2017 

Výzkumný víkendový tábor 2017 – Malá Haná 

V termínu od 12. do 14. května se uskuteční 24. ročník pobočkového 
VVT. Po jedenácti letech se znovu setkáme v okrese Svitavy, a to až na 
samé jeho hranici s Jihomoravským a Olomouckým krajem v oblasti 
Malé Hané, která tvoří předěl mezi Horáckem a Hanou. 

Pahorkatinné krajině dominuje útvar Boskovické brázdy (330 m n. m.), 
ve které mezi zemědělskými plochami tečou řeky Jevíčka a Třebůvka. 
Zajímavé jsou i navazující zalesněná údolí říček Nectava nebo Věžnice. 
Méně jsou zastoupeny vodní plochy (vodní nádrž Smolná, biocentrum  
u Jevíčka a Petrůvky). Okolí brázdy se zvedá v podobě lesnatých vrchů 
Zábřežské vrchoviny směrem na východ. V západním směru tvoří hranici 
brázdy jižní výběžek Hřebečovského hřbetu. Vrchy mají obvykle 
nadmořskou výšku 450 až 625 m n. m. Bučiny jsou převládajícím 
lesnickým typem, zejména pak v prostoru přírodního parku Bohdalov-
Hartinkov nebo v místech Hřebečovského hřbetu. Někdy i strmější stráně 
jsou porostlé keřovitou vegetací s dominancí trnek, hlohů a xerotermní 
květeny. 

Pokud jde o lidská sídla, pak většinu z nich tvoří malé vesnice a vísky, 
mnohdy až romanticky izolované v lesnaté krajině nebo sníženinách  
a plošinách. Centrem oblasti je město Jevíčko. 

Z kulturních pamětihodností lze upozornit na poutní místo Kalvárie 
s křížovou cestou a s kostelem Povýšení svatého Kříže ze 16. století  
v Jaroměřicích, dále na pozůstatky hradu Vraní hora nebo na zříceninu 
hradu Cimburk. Zajímavým prvkem brázdy jsou základy tělesa „Hitlerovy 
dálnice“, která je v terénu několik kilometrů u Jevíčka stále patrná 
(například s dochovanými náspy nebo mosty). V současnosti je zde 
plánovaná stavba silnice D43 z Brna do Moravské Třebové. 

Naše terénní mapovací aktivity by měly být soustředěné do dosud 
velmi málo ornitologicky prozkoumaných čtverců 6365 a 6366. Severněji 
položené čtverce 6265 a 6266 však také skýtají možnosti doplnit 
dosavadní poznatky o hnízdním výskytu ptáků, například v oblasti 
Hřebečovského hřbetu nebo lesů u Vranové Lhoty či Bohdalova. 

Mapovací čtverce sice nemají svého přihlášeného mapovatele, ale 
příležitostně jsou navštěvovány pro získávání údajů do atlasového 
mapování. Hodinovek je zde dosud provedeno minimum (0-4). Ve 
čtvercích 6365 a 6366 je pro atlasové mapování doložen výskyt 59 a 71 
druhů ptáků, avšak velmi málo v hnízdních kategoriích C a D. 
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     A které otázky v souvislosti se současným stavem poznatků pro 
hnízdní atlas si můžeme klást? Tak například: Hnízdí kavky obecné 
v Jevíčku? Najdeme hnízda čejek chocholatých? Potvrdíme úspěšné 
hnízdění bramborníčků? Žijí zde koroptve polní nebo pěnice vlašská? 
Opravdu zde nehnízdí lysky černé? Najdeme hnízdo poštolky obecné? 

Pozorovat bychom měli třeba čápa černého, čápa bílého, některé lesní 
dravce a sovy, datla černého, žlunu zelenou a šedou, holuba doupňáka, 
budníčka lesního, skorce vodního, ťuhýka obecného, krkavce velkého  
a řadu dalších. K ornitologickým zajímavostem pak jistě patří i lesní 
hnízdiště volavek popelavých u Pěčíkova. Doufejme, že nás zdejší kraj 
má i čím překvapit.  

Kontaktní osobou je Jiří Mach (ma@gy.svitavy.cz, tel. 603 349 088), 
kterému do konce dubna nahlaste svůj zájem o účast, počet noclehů a 
formu stravování (vlastní nebo polopenze). Setkání v místě ubytování 
proběhne v pátek 12. 5. odpoledne. Ubytování bude zajištěno buď 
v Jevíčku nebo v blízké obci Jaroměřice (http://utrojanu.cz/penzion/). 

                            Jiří Mach 

 
PANURUS 

Na počátku ledna 2017 vyšlo 25. číslo časopisu Panurus. Je ho možné 
zakoupit na pokladně Východočeského muzea v Pardubicích, k dispozici 
bude samozřejmě i na jarní členské schůzi VČP ČSO. Velmi děkuji všem 
ornitologům, kteří do Panuru přispívají a také všem, kdo jej kupují a čtou. 
Předjarní doba je zároveň nejvhodnějším obdobím pro sepsání rukopisů 
do 26. čísla, které by mělo vyjít na konci roku 2017. Uzávěrka příjmu 
rukopisů je 15. 5. 2017, po dohodě je ovšem možné zaslat rukopis  
i později. Vaše příspěvky jsou velmi vítány – ornitologie je odbornou 
činností a publikované poznatky o ptácích jsou pádnými argumenty i při 
ochraně ptáků. Nicméně, pouze publikování v odborném časopise  
s recenzním řízením je zárukou důvěryhodnosti prezentovaných dat. 
Využijte toho, že právě takový časopis společnými silami vydáváme! 
Pokud potřebujete pomoc při zpracování rukopisu, neváhejte se prosím 
obrátit na redakci, která je vám plně k dispozici. Rukopisy zasílejte 
nejlépe na e-mail: libor.praus@gmail.com, nebo na adresu pobočky.  

Obsah časopisu Panurus 25/2016: 
Mach J.: Třicet pět let hnízdění labutě velké (Cygnus olor) v okrese Svitavy.  

1–14.  
Urbánek L.: Avifauna okolí větrného parku Janov. 15–30. 
Praus L. & Šifta J.: Hnízdění chocholoušů obecných (Galerida cristata)  

v Mladé Boleslavi a okolí v roce 2016. 31–42. 
Diviš T.: Víkendový výzkumný tábor 2013 – „Významné ornitologické lokality okresu 

Náchod“. 43–50. 
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Krejčík J.: Výskyt a hnízdění poláka malého (Aythya nyroca) na rybníku Černý 
Nadýmač na Pardubicku v letech 2013–2015. 51–58. 

Kavka M.: Výskyt a hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) na Kutnohorsku na 
počátku 21. století. 59–62. 

Prskavec K.: Zimní populace sýkor (Paridae) ukončily v extrémně teplých zimách 
nocování v umělých dutinách rozmístěných v jabloňových sadech. 63–66. 

Jasso L.: Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) poprvé zastižen v Českém ráji.  
67–68. 

Mückstein P.: První jarní výskyt labutě zpěvné (Cygnus cygnus) v Chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy. 69–72. 

Praus L. (ed.): Ornitologické zajímavosti. 73–76. 
Kadava L. & Vrána J.: Ornitologická pozorování. 77–108. 

Libor Praus 

 
VÝROČÍ ČLENŮ 2017  

90 let 
HUDEC Karel, Doc. RNDr. DrSc., Brno 
ŠTANCLOVÁ Helga, Rohovládova Bělá 

85 let 
PRSKAVEC Karel, Hořice v Podkrkonoší 

80 let 
BŽONĚK Josef, Žamberk 
GAZDA František, Vítkov 
SKLENÁŘ Jan, Dr., Pardubice 
ŠEREDA František, Vysoké Mýto 
ŠTANCL František, Rohovládova Bělá 

75 let 
ČERNÝ Jaroslav, Opočno 

70 let 
BALOUN Zdeněk, Lípa u Havlíčkova Brodu 
VČELÁK František, Libštát 
VONDRÁČEK Jan, Jaroměř 

65 let 
KOLLERT Mirek, České Meziříčí 

60 let 
ČIHÁK Kamil, Ing., Dvůr Králové nad Labem 
ČIHÁKOVÁ Alena, Ing., Dvůr Králové nad Labem 
FLOUSEK Jiří, RNDr., Ph.D., Vrchlabí 
HAMPL Aleš, Ing., Dolní Čermná 
HROMÁDKOVÁ Věra, Hradec Králové 
JASSO Ladislav, Mgr., Proseč 
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50 let 
BLEHA Petr, Řestoky 
KONVALINOVÁ Jarmila, MVDr., Brno 
ROZLIVKA Josef, Mravín 
VOŘÍŠEK Petr, Dr., Praha 
WEIDINGER Karel, Dr., Luže 
 
Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví a životní pohodu, ale také 
mnoho krásných a cenných ornitologických pozorování a zážitků!  
 

Osobnosti pobočkové historie 

RNDr. Petr Miles, CSc. z Hostinného se narodil před 80 roky 16. 12. 
1937. Byl po celý profesní život zoologem na Správě Krkonošského 
národního parku a dlouholetým členem naší pobočky. Stál u zrodu 
odchytů ptáků na hřebenech Krkonoš a u vzniku zpravodaje 
Ornitologické sekce při Správě KRNAP Prunella. Zemřel v roce 2010. 

Václav Kratochvil z Volče se narodil před 80 roky 3. 8. 1937. Byl 
zakládajícím členem naší pobočky, skromným a pracovitým člověkem. 
Působil na Pardubicku a velmi se osvědčil jako koordinátor sčítání labutě 
velké ve východních Čechách. Zemřel v roce 1994. 

Jaroslav Trakal z Čáslavi se narodil před 100 roky 13. 8. 1917. Byl 
dlouholetým členem naší pobočky a pilným účastníkem jejich akcí. 
Věnoval se pozorování ptáků e jejich ochraně v regionu. Zemřel v roce 
2010. 

Ing. Pavel Žďárek z Hradce Králové se narodil před 75 roky 15. 2. 1942. 
Spoluzaložil naši pobočku a až do roku 2007 byl činný v jejím výboru ve 
funkci jednatele a předsedy. Byl čestným členem ČSO. Věnoval se 
intenzivně řádu bahňáků a významně přispěl k jejich poznání. Byl však 
výborným znalcem všech ostatních ptačích řádů a své zkušenosti a 
znalosti ochotně předával mladším přátelům. Zemřel v roce 2012. 

Tomáš Diviš 
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