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ÚVOD 
 
 Právě držíte 4. číslo zpravodaje DATEL, který naše organizace již tradičně 
vydává v prvních měsících každého roku. Opět v něm naleznete jednak výroční 
zprávu o činnosti N.O.S. v roce 2005 a různě zaměřené články či sdělení. Rok 2005 
byl pro nás rokem velmi úspěšným. Nebudu se zde však rozepisovat o tom co se 
nám povedlo či nikoliv (to naleznete ve výroční zprávě), ale spíše zde chci lehce 
nastínit to, co máme pro rok 2006 v plánu. 
 
 Prioritním projektem zůstává projekt „Alcedo“, to znamená, že našim záměrem 
bude aktualizovat hnízdní rozšíření tohoto druhu na námi sledovaných vodních 
tocích a zajistit ve spolupráci s úřady státní správy a podnikem Povodí Vltavy 
ochranu hnízdišť. Dále bude hlavní činností v rámci projektu kroužkování ledňáčků. 
Cílem je mít co největší část populace označenou. 
 
 V projektu dravci a sovy budeme kontrolovat hnízdní lokality nám známé 
z minulosti a zároveň budeme aktivně vyhledávat nové. Dojde i k vyvěšení min. 10 
nových barelů pro poštolky a 5 budek pro sovy. 
 
 V roce 2005 jsme provedli úpravy některých bývalých pískoven v kraji pro 
hnízdění břehulí říčních. V hnízdním období dojde k jejich kontrolám a zároveň 
odstranění náletových dřevin a trav z upravených stěn a v jejich okolí. 
 
 Pro veřejnost máme připraveno sice méně akcí než v roce 2005, ale přesto je 
z čeho vybírat. Minimálně v první polovině roku bude fungovat kroužek MOP, jeho 
pokračování po prázdninách bude závislé na personálním a technickém zajištění a 
není tedy zatím 100% jisté, že bude po prázdninách probíhat. 
 
 Pokud zbude nějaký čas, tak samozřejmě budeme dělat další akce, např. 
odchyt a kroužkování labutí, kroužkování racků, modernizaci klubovny a úpravy jejího 
okolí apod.  
 
 A co investice? Samozřejmě budou záviset na našich finančních možnostech. 
Prioritní je obnova našeho lezeckého vybavení – nová lana a další lezecké pomůcky. 
Následuje obnova sítí a taktéž pořízení nových gumaček-broďáků. V plánu jsou také 
vysílačky pro komunikaci při pohybu ve vysokém porostu rákosin. Další prostředky 
budou investovány do vylepšení klubovny a v neposlední řadě do vzdělávání našich 
členů jejich účastí na různých kurzech. Co všechno se nám v roce 2006 povede 
zrealizovat ukáže až čas a také to, kolik bude k dispozici prostředků.  Držte nám 
palce. 
 
 Na závěr ještě zmíním, že tento zpravodaj byl tvořen v časové tísni, což se 
promítlo i na jeho obsahové kvalitě. Od příštího čísla bychom rádi zpravodaj Datel 
vydávali v nové, lepší podobě a to po obsahové i grafické stránce. Přeji příjemné  
čtení. 
 

 
Václav Kovář – předseda organizace 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI N.O.S. V ROCE 2005 
 

 
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek 
 
je dobrovolná zájmová nevládní nezisková organizace, které spojuje zájemce o 
ochranu přírody a ptactva v jihozápadních Čechách. Založena byla v roce 2001. 
N.O.S. pořádá v rámci svých možností environmentálně vzdělávací a výchovné akce 
pro veřejnost se zaměřením na mládež. Realizuje vlastní projekty i se podílí na 
dalších projektech výzkumu a ochrany ptáků a přírody jiných organizací a 
popularizuje a propaguje ochranu přírody a ptactva. Veškerou činnost vykonávají 
členové spolku ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu.  
 
V oblasti své působnosti spolupracuje s orgány státní správy i místní samosprávy. 
Spolupracuje i s ostatními neziskovými organizacemi v oblasti (ZO ČSOP Neurazy, 
ZO ČSOP Spálené Poříčí, DESOP Plzeň, HOK Holýšov, Zpč. pobočka ČSO, ČSO, 
ČSOP a další...) 
 

EVVO akce: 
Během roku 2005 bylo uspořádáno množství osvětových akcí pro veřejnost, které 
byly financovány zejména z dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
 
AKCE PRO ŠKOLY: 
V červnu byla uspořádána akce pro MŠ a ZŠ v Žinkovech, spojená s ukázkou 
odchytu a kroužkování ptactva, kterou shlédlo několik desítek dětí. 
 
AKCE PRO DĚTSKÉ TÁBORY: 
V červenci jsme pořádali akci pro desítky dětí na dětském táboře v Přebudově u 
Kasejovic, která se i přes nepřízeň počasí vyvedla. Další akce byla plánována pro 
dětský tábor v Kamensku u Blovic, ta však byla z důvodu trvalého deště zrušena. 
 
PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY: 
V období 8.-30.3.2005 jsme se podíleli na výstavě „Svátky jara“ v muzeu jižního 
Plzeňska na Hradišti v Blovicích a v rámci této výstavy jsme společně se ZO ČSOP 
ze Spáleného Poříčí měli přednášku o činnosti obou organizací, kterou navštívilo 
kolem 60 lidí. Výstavu navštívilo 777 osob. 
 
KROUŽEK MOP: 
Od února 2005 jsme vedli každý čtvrtek kromě letních prázdnin kroužek mladých 
ochránců přírody (KMOP, MOP), na který docházelo střídavě 15-30 dětí z Nepomuka 
a blízkého okolí ve věku 8-14 let. 
 
EXKURZE: 
V rámci kroužku i pro členy a příznivce jsme uspořádali v červnu celodenní exkurzi 
na Blatensko, které se zúčastnilo kolem 30 lidí, převážně dětí. Mořského orla jsme 
sice neviděli, ale zato jsme měli spoustu jiných zajímavých pozorování a zážitků. 
Díky teplému počasí proběhlo i vykoupáni se v několika rybnících po cestě. 
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CLEAN UP THE WORLD – Ukliďme svět: 
23. dubna jsme na 2 místech uspořádali tuto úklidovou akci a to v Nepomuku a 
Lužanech. Zájem veřejnosti byl nulový. Uklízelo pouze několik dětí z KMOP a jejich 
kamarádů a několik členů N.O.S. 
 
AKCE PRO VEŘEJNOST: 
Začátkem května jsme pořádali tradiční akci „Vítání ptačího zpěvu“ a to v Klatovech, 
Přešticích, Nepomuku a Blovicích. V první polovině července to byla akce „Ptačí 
víkend“ v Klášteře u Nepomuka. V srpnu pak „Dopoledne s ptáky“ ve Švihově a 
Žinkovech. Začátkem podzimu to byla akce „Evropský festival ptactva“ v Nepomuku 
a Přešticích. Výše uvedené akce navštívilo celkem několik stovek osob. 
 
DALŠÍ AKCE: 
Kromě všech výše uvedených akcí jsem se zúčastnili i „Dětského dne bez hranic“ na 
vodním hradě Švihov koncem května a „Velké ceny Olšan“ v polovině července, kde 
jsme měli připraveny soutěže pro děti. Na těchto akcích zavítalo k našemu stanovišti 
celkem min. 150 osob. 

PROJEKTY: 
 
ALCEDO – Výzkum a monitoring populací ledňáčka říčního a skorce vodního 
v JZ Čechách: 
Prioritním monitorovacím projektem naší organizace i nadále zůstává projekt 
„Alcedo“. V rámci něho bylo v roce 2005 opět zmapováno několik stovek kilometrů 
vodních toků v Povodí Úhlavy, Úslavy a části Lomnice. Oproti roku 2004 došlo 
k prudkému propadu hnízdících párů ledňáčka říčního, způsobeného zejména 
zánikem mnoha hnízdních lokalit a to na všech sledovaných tocích. 2 zástupci 
organizace se zúčastnili mezinárodní konference „Alcedo“ na podzim 2005 ve 
Vlašimi. 

 
HIRUNDO: 
Z nedostatku času jsme se v roce 2005 téměř nevěnovali vlaštovkám, narozdíl od 
předchozích let. Naopak jsme věnovali většinu energie a času na „Záchranný 
program břehule říční v Plzeňském kraji“, který jsme realizovali pro Krajský úřad 
Plzeňského kraje. V rámci tohoto programu byla zmapována (snad) veškerá 
současná a zaniklá hnízdiště břehule říční v kraji. Zjistilo se, že břehule z Plzeňského 
kraje takřka zcela vymizela. Zároveň došlo již v březnu k úpravě jedné bývalé hnízdní 
lokality nedaleko Čepince u Žinkov, kterou již v dubnu obsadilo min. 15 párů břehulí. 
Na podzim pak došlo k úpravám dalších lokalit a to v Bezděkově u Chanovic a 
nedaleko Vojovic u Žinkov. Teprve rok 2006 ukáže, jestli břehule upravené lokality 
obsadí. 
 
DRAVCI A SOVY: 
Po projektu „Alcedo“ druhý hlavní sledovací program, zaměřený na dravce a sovy, 
byl realizován zejména na okresech Plzeň-jih a Klatovy. Hlavní činností bylo zejména 
sledování hnízdního rozšíření dravců a sov a podpora hnízdních možností pro tyto 
druhy ptáků. Pro výra velkého to byla opět velmi slabá sezona. Došlo k vybrání či 
zničení všech námi sledovaných hnízd. Naopak dobrá sezóna to byla pro poštolky, u 
kterých jsme provedli okroužkování více jak 60 mláďat. Poprvé v historii spolku jsme 
kroužkovali i několik mláďat motáka lužního. 
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OBOJŽIVELNÍCI: 
Stejně jako v roce 2004 jsme za podpory ČSOP (Program „Podpora biodiverzity“) 
obnovili několik tůní pro obojživelníky a to nedaleko Čepince a Bezděkova na okrese 
Plzeň-jih. 
 
PAMÁTNÉ STROMY: 
Během roku jsme zaevidovali několik významných stromů, které si zaslouží být 
vyhlášeny jako památné. Nejžhavějším kandidátem je lípa z obce Nová Ves u 
Nepomuka. V roce 2006 se budeme snažit prosadit její vyhlášení za památný strom. 
 
NETOPÝŘI: 
V roce 2005 jsme řešili několik případů spojených s netopýry – jedním z nich bylo 
zadělání netopýrů v jednom z bytových domů v Horšicích u Přeštic. V návaznosti na 
tento a další případy jsme společně s kolegy z DESOP Plzeň navrhli technické řešení 
problému, jak zabránit netopýrům obsazovat větrací šachty panelových domů, a aby 
toto zařízení zároveň umožnilo opustit netopýrům, přítomným uvnitř stavby, zadělané 
větrací otvory a zároveň jim znemožnilo návrat do těchto prostor. Zařízení by se 
smělo instalovat v době, kdy netopýři mají již plně vzletná a samostatná mláďata. 
S firmou zpracující plasty byla projednána i případná  sériová výroba tohoto 
produktu. Počátkem roku 2006 je věc ve stádiu návrhu a výroby lisovací formy. Další 
jednání zajišťuje jeden z členů DESOP Plzeň. 
 
BUDKY: 
I nadále jsme se věnovali údržbě a kontrolám rozsáhlé sítě několika set různých 
budek a umělých hnízd. Došlo i k vyvěšení nových budek. Poprvé jsme instalovali 
budku pro sovu pálenou. 
 
KROUŽKOVÁNÍ PTÁKŮ: 
V organizaci v roce 2005 stále působil jen jeden kroužkovatel. Během roku bylo 
okroužkováno několik set ptáků. Nejčastějším druhem byl racek chechtavý (téměř 
200ks), poštolka obecná (přes 60ks) a další. Jako tradičně jsme se věnovali prioritně 
kroužkování ptáků v rámci projektů „Alcedo“ a „Dravci a sovy“. Dále to bylo tradiční 
kroužkování racků chechtavých a labutí velkých. Došlo nám i několik zajímavých 
zpětných hlášení na námi kroužkované ptáky z ČR i ze zahraničí. 
 
ZIMNÍ SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ: 
I v roce 2005 jsme se zúčastnili lednového sčítání vodních ptáků na vodních tocích a 
plochách okresu PJ a KT. 
   CHOD ORGANIZACE: 
 
ÚČAST VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH: 
I v roce 2005 jsme se účastnili správních řízení, ve kterých by mohlo dle našeho 
názoru dojít k poškození životního prostředí a biotopů zvláště chráněných druhů 
ptáků. O zahajovaných správních řízeních nás informovali: Krajský úřad Plz. kraje, 
MěÚ Nepomuk, MěÚ Blovice, MěÚ Přeštice a MěÚ Klatovy. 
 
SLUŽBY: 
Kromě hlavní činnosti organizace jsme za účelem získání financí na činnost prováděli 
i hospodářské aktivity. Jednalo se zejména o údržbu zeleně, riziková kácení, výškové 
práce horolezeckou technikou apod. 
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ZÁCHRANA ZVÍŘAT: 
Během roku nám lidé přinesli cca 20 živočichů, převážně zraněných ptáků, které 
nalezli v přírodě. Většina z nich byla předána do Záchranné stanice pro zraněné a 
handicapované živočichy ve Spáleném Poříčí. Nejkurióznější zvíře, které nám lidé 
přinesli byla želva nádherná, která byla nalezena na louce mezi Nepomukem a Milčí. 
 
ROZVOJ ORGANIZACE: 
V rámci finančních možností docházelo k nákupu nového technického vybavení, 
které by mělo do budoucna zefektivnit a zlepšit naši činnost. Došlo k úpravám naší 
klubovny a částečné obnově lezeckého vybavení. Počet členů v roce 2005 mírně 
klesl, ale zároveň přibylo množství příznivců a sympatizantů. Počátkem roku 2005 se 
stal N.O.S. kolektivním členem ČSOP a zároveň členem oborové platformy Zelený 
kruh. 
MEDIÁLNÍ PROPAGACE: 
Rok 2005 byl asi nejúspěšnější rok z pohledu mediální propagace činnosti spolku. 
V různých médiích došlo k propagaci zejména našich akcí pro veřejnost, ale i 
samotné činnosti spolku. Můžu zmínit např. ČRo Plzeň, rádio Šumava, rádio 
Karolína, MF Dnes (regionální i celostátní vydání), Plzeňský deník, Lidové noviny 
atd. Z regionálních tiskovin můžu zmínit např. Nepomucké a Blovické noviny. 
Propagace akcí se děla i prostřednictvím  Internetu – např. na www stránkách 
EKOLIST, ENVIWEB, ŠUMAVANET, a dalších... 
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 
Jediné materiály, které jsme v roce 2005 vydali byl další ročník zpravodaje „Datel“, 
který vyšel v počtu 200 výtisků + elektronická verze. Pravidelně byly aktualizovány i 
naše webové stránky, které od svého vzniku zaznamenaly již přes 7.000 návštěv. 
 
HOSPODAŘENÍ: 

Stav k 31.12.2005, převedeno do roku 2006: 
 

 26.518,71 Kč, z toho v pokladně 57,00,-Kč a na běžném účtu 26.461,71,-Kč 
 
Pohledávky: 0,-Kč 
Závazky: 0,-Kč 

 

V roce 2005 jsme si nanečisto vyzkoušeli účtování v programu WINDUO, ale zároveň 
jsme vedli účetnictví ještě ve zjednodušené formě. Od roku 2006 účtujeme již jen 
v podvojném účetnictví pomocí tohoto programu. 
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příjmy + 

 

 
výdaje - 

 

dotace na konkrétní 
projekty 28.000,00,-Kč

provozní režie 
(poštovné, služby, 

vedení účtu, splátka 
půjčky, DHM aj.) 

121.927,00,-Kč

dotace provozní 16.000,00,-Kč PHM a cestovné 18.217,10,-Kč

dary 9.203,00,-Kč materiál 870,00,-Kč

příspěvky členské 2.340,00-Kč odměny na dohody o 
provedení práce 5.500,00,-Kč

příspěvky dětí 
z KMOP  5.350,00,-Kč vzdělávání 1.505,00,-Kč

vlastní hospodářská 
činnost, prodej služeb 

a produktů 
132.853,00,-Kč nákup křovinořezu a 

přívěsu 36.062,00,-Kč

převod z roku 2004 3.341,70,-Kč poskytnuté dary 1.000,00,-Kč

úroky z účtu 59,61,-Kč osobní spotřeba, 
ostatní 547,50,-Kč

půjčka 15000,00,-Kč  

příjmy celkem 212.147,31 Kč výdaje celkem 185.628,60 Kč 
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Poděkování: 
Na závěr i za rok 2005 bychom chtěli poděkovat všem členům za nezištnou a 
obětavou práci ve prospěch naší organizace. Dále děkujeme také všem partnerům, 
institucím, sponzorům a jednotlivcům, kteří činnost N.O.S. v roce 2005 jakkoliv 
podpořili nebo využili našich služeb. Mezi ně patří zejména: 
Krajský úřad Plzeňského kraje, město Nepomuk, obec Klášter u Nepomuka, obec 
Polánka u Nepomuka, Český svaz ochránců přírody, MUDr. Kučerová (Vlčice), 
Průcha nářadí (Nepomuk), Restaurace Pyramida (Nepomuk), MMA – Activity 
(Nepomuk), L. Klinger (Kokořov), J. Suda (Bezděkov), Adam Havlín (Nymburk), Jan 
Pondělík (Dvorec u Nepomuka), B. Mášek (Žinkovy), L. Jenčíková (Nepomuk) a 
mnoho dalších, na které jsme zde jistě zapomněli. 
Za velmi dobrou spolupráci patří poděkování i ZO ČSOP v Neurazech a DESOPu – 
Záchranné stanici živočichů Plzeň. 
 
Poděkování patří i p. Peřinovi a pí. Mužíkové za zachování rozlehlých rákosin u obce 
Klášter u Nepomuka. 
 
Kontakt:  
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek 
Rožmitálská 92 
Dvorec u Nepomuka, 335 03 
tel.: 777 900 519   e-mail: nos@nepomuk.cz   URL: http://nos.zde.cz  
 
Základní informace: 
 
IČO: 265 48 097 

DIČ: CZ 265 48 097 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. – POSTKONTO, č.ú.: 181 813 448 / 0300 

Počet členů: 25 (k 31.12. 2005) 

Počet zaměstnanců: 0 

Počet členů výboru: 3 

 
Předseda: Václav Kovář, Dvorec u Nepomuka, e-mail: vaclavkovar82@seznam.cz   
tel.: 777 900 519 
 
Místopředseda: Ing. Martin Veselý, Všestary, e-mail: m_vesely@centrum.cz
 
Jednatel: Vojtěch Hájek, Švihov u Klatov, e-mail: vojtech.hajek@tiscali.cz   
tel.: 607 222 425 
 
 
Zpracoval: Václav Kovář, 15.2.2006 
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Zápis z výroční schůze N.O.S., konané dne 14.1.2006 
 

V 18:05 zahájil Václav Kovář výroční schůzi, v klubovně N.O.S., uvítáním celkem 
25osob (17 členů N.O.S. a 8 hostů -příznivců organizace).  
 
Nejprve byl zhodnocen rok 2005, úspěchy i neúspěchy a byla předložena členské 
schůzi ke schválení zpráva o hospodaření N.O.S. v roce 2005 (příjmy 212.147,31,-
Kč, výdaje 185.628,60,-Kč, převod do roku 2006 26.518,71,-Kč)  
 
Hlasování (schválení hospodaření): PRO 16,  PROTI 0,  ZDRŽEL SE 1 
 
Byla zhodnocena aktivita členské základny. Poté následovalo vybrání hlasovacích 
lístků se jmény kandidátů do výboru spolku pro období 2006-2010. Dále V. Kovář 
informoval o mezinárodní konferenci věnované ledňáčku říčnímu, která se konala 
v říjnu 2005 ve Vlašimi. 
 
Dále následovala diskuse týkající se členských příspěvků. V. Kovář navrhl zrušit 
plošně členské příspěvky, což se nesetkalo s velkou podporou. Nakonec bylo 
hlasováno k návrhu, že zůstane zachován současný rozsah členských příspěvků 
s tím rozdílem, že člen, který během předchozího roku odpracoval alespoň 50 hodin 
pro spolek (brigády, projekty aj.) se může dobrovolně rozhodnout, zdali členský 
příspěvek zaplatí či ne. Pro ostatní jsou členské příspěvky povinné. 
 
Hlasování (návrh – členské příspěvky): PRO 14, PROTI 0, ZDRŽELI SE 
HLASOVÁNÍ: 3 
 
Následovalo sečtení hlasovacích lístků, které provedly mladé členky spolku. Celkem 
se sešlo 15 platných hlasovacích lístků. Kandidáti obdrželi tyto počty hlasů: Václav 
Kovář: 13 hlasů, Vojtěch Hájek: 13 hlasů, Ing. Martin Veselý: 12 hlasů, Jiří 
Silovský: 7 hlasů – výbor tedy bude i v následujícím období pracovat ve stejném 
složení. 
 
Poté V. Kovář informoval přítomné o 3 adeptech, kteří by měli v roce 2006 
absolvovat kroužkovací zkoušky. V.Hájek pravděpodobně 8.února a J. Silovský a M. 
Veselý až na podzim 2006. Dále bylo projednáno, že i nadále obdrží všichni členové 
průkaz člena N.O.S. Ve spolku zůstane i nadále jen jedno razítko, které bude mít 
k dispozici V. Kovář. Bylo odsouhlaseno i zřízení potisku na plachtu nového přívěsu a 
na spolkovou kánoi. 
 
V.Kovář zdůraznil problémy s vyplácením cestovného a jeho vyúčtováním v dotacích 
v roce 2005 a navrhl jednotné náhrady za cestovné soukromým automobilem pro rok 
2006 na 2,-Kč / km. Zároveň rozdal nové tiskopisy cestovních příkazů. 
 
Hlasování (návrh sazeb za cestovné): PRO 14, PROTI 0, ZDRŽELI SE 
HLASOVÁNÍ: 3 
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Dále byl projednán návrh na změnu stanov, týkající se zejména rozšíření výkonného 
výboru spolku ze 3 na 4 osoby – předseda, 2 místopředsedové a jednatel. Změny 
budou zaslány MV ČR ke schválení a bude podle nich jednáno od příštích voleb. 
 
Hlasování (návrh nových stanov): PRO 14, PROTI 1, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 2 
 
V. Kovář zdůraznil členům, jaké jsou náležitosti účetního dokladu a že od letošního 
roku nebude proplácet náklady členům v případě nekompletního účetního dokladu 
(chybějící razítko a podpis na účtence apod.). 
 
Staronový předseda podal dále členské schůzi zprávu o možnosti registrace 
elektronického podpisu určeného k elektronické komunikaci s úřady ve správních 
řízeních a tím možného ušetření nákladů za poštovné a navrhl schůzi schválení 
registrace el. podpisu pro některé členy z výboru N.O.S. 
 
Hlasování: PRO 12, PROTI 0, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 5 
 
Po tomto hlasování následovala přestávka s drobným občerstvením a diskusí členů. 
 
Z hostů vystoupil zástupce ZO ČSOP v Neurazech a poděkoval za spolupráci. 
Nakonec byl probrán plán činnosti a financování na rok 2006 a bylo mimo jiné 
dohodnuto připravit prezentaci na jarní schůzi Zpč. Pobočky ČSO a bylo poděkováno 
všem členům a příznivcům za spolupráci. 
 
Po ukončení schůze kolem 20:30hod. zůstalo přítomno několik osob, které 
pokračovali v diskusi. 
 
Zapsal: Vojtěch Hájek                                                                 
Zkontroloval: Václav Kovář 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolkové informace 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2006: 
 
Jak jste se již pravděpodobně dočetli v zápisu ze schůze, i nadále se budou platit 
členské příspěvky. Sazby byly schváleny na předminulé výroční schůzi a jsou 
uvedeny zde: 
 
Studující bez rozdílu věku:………………..…..    50,-Kč / rok 
Ostatní:………….…………….................…….  200,-Kč / rok 
Nad 65 let:......................................................  zdarma 
 
Dle ujednání z výroční schůze ze dne 14.1.2006 ti, kteří během předchozího 
kalendářního roku odpracují pro spolek alespoň 50 hodin, nemají narozdíl od 
ostatních povinnost členské příspěvky platit. 
 
Příspěvky uhraďte, prosíme, nejpozději do 31. března na náš účet č. 181 813 448 / 
0300, jako variabilní symbol uveďte datum Vašeho narození – např.: 01121985 
(1.12.1985). Platbu můžete provést i osobně u V. Kováře. Po úhradě Vám bude 
zaslán doklad o zaplacení ČP.   
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Zimní sčítání vodních ptáků 14.-15.1.2006 
-výsledky- 

 
 Již tradičně se zapojila část členské základy N.O.S. a několik našich příznivců 
do zimního sčítání vodních ptáků v polovině ledna. Vzhledem k mrazivému počasí 
jsme nemuseli objíždět zamrzlé rybníky a došlo tedy pouze k procházení podél 
významnějších vodních toků a to velké části Úhlavy a Úslavy a části Otavy. I na 
řekách byly zcela zamrzlé úseky a vodní ptactvo se tak koncentrovalo zejména na 
několika lokalitách. Každý si určitě na svém úseku prožil nějaké to malé 
dobrodružství či srandu. Jistě si vzpomenete na článek v loňském čísle o sčítání 
vodních ptáků pohledem mladých členek spolku. Protože jsem si chtěl užít drobet té 
srandy, vzal jsem s sebou mladé dívčiny i letos – dokonce o jednu do počtu navíc. 
Jako obvykle se to neobešlo bez úsměvných situací a proto jedna z mladých členek 
napsala i letos článek jejího pohledu na sčítání vodních ptáků. Úsek Úslavy, který 
jsme měli kontrolovat začínal na hrázi rybníka v Žinkovech a končil v Srbech u 
mostu, ale děvčata to z důvodu uvedeného v dalším článku vzdala již za Prádlem a 
proto jsem zbytek trasy prošel sám. 
 
 A teď se již dostávám konečně k sumarizaci. Na Úhlavě proběhlo sčítání 
v úseku Beňovy u Klatov (most) – Předenice (most) za účasti J. Kantové, V. Hájka, 
Vo. Hájka, M. Veselého, M. Vicana a dalších. Na Úslavě v úseku Plánice (most) – 
Nezvěstice (most) za účasti těchto sčitatelů: R. Simko, J.Šůs, V. Kovář, P. Vacíková, 
A. Řeřichová, K. Vladyková, J. Silovský ml., J. Silovský st., L. Fantová, M. Barák, V. 
Kraus, D. Starinský. Krátký úsek na Otavě z Horažďovic do Střelských Hoštic sčítal 
B. Šotola. 
 
 Celkem bylo sečteno na uvedených úsecích obou řek 2.207 ks vodních ptáků. 
Nejpočetnějším druhem byla kachna divoká (2.013 ex.), následoval kormorán velký 
(97 ex.), volavka popelavá (42 ex.), neurčené husy (24 ex.), ledňáček říční (13 ex.), 
skorec vodní (9 ex.), labuť velká (6 ex.), volavka bílá (1 ex.), konipas horský (1 ex.) a 
konipas bílý (1 ex.). 
 
 Od dalších sčitatelů (S. Beneda, Š. Vančurová, R. Kopalová, A. Ulrychová), 
kteří navazovali na námi sčítané úseky, máme k dispozici i data z Úslavy (Nezvěstice 
– Plzeň-Božkov) a Úhlavy (Předenice – Štěnovice) a zde bylo napočteno: 403 
kachen divokých, 78 kormoránů velkých, 13 volavek popelavých, 4 skorci vodní, 4 
ledňáčci říční a 1 potápka malá. Data jsou k dispozici v souboru aplikace Excel na 
webových stránkách naší organizace.  
 
  

Sčítání vodních ptáků pohledem Katky Vladykové 
 

V sobotu, dne 14.1.2006, jsme vyrazili na každoroční sčítání vodního ptactva. 
Jelikož jsem z Prahy, moc jsem se těšila, že se budu na tomto, mém prvním sčítání, 
aktivně podílet. To jsem ještě netušila, co nás tam čeká. Tak pěkně od začátku. 
 Ráno jsme se řádně oblékli a vybavili do nepříznivého terénu. Já, Petra 
Vacíková a Alena Řeřichová jsme šly k bytovce, kde bydlí Alena Svobodová, která 
nás měla do místa začátku naší trasy dopravit. 
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Jelikož má malé dítě, nabrali jsme trošku zpoždění, protože, jak víte, malému dítěti 
se nedá poručit. Alena nám dala klíče od auta, abychom odstranily případnou 
námrazu na autě se slovy: ,,Víte jaké to je auto? Zelený Favorit.“ Sešly jsme dolů a 
hledaly zeleného favorita. Když jsme si myslely, že jsme ho našly, chtěly jsme ho 
odemknout. V pravou chvíli se objevil Vašek Kovář a ptal se, jestli opravdu chceme 
otevřít tu zelenou Felícii. Právě tehdy jsme zjistily, že jsme se do toho auta skoro 
vloupaly. Přešli jsme tedy už všichni ke správnému autu a Vašek ho odemkl. Potom 
následovala další zrada. Auto pro pět lidí a nás bylo 6. S vypětím všech sil jsme se 
do auta naskládali, a když jsme dojeli do Žinkov, nastal problém zase vystoupit. 
 

Všechno nakonec proběhlo hladce a my už mohli vyrazit na naši cestu. Hned 
prvním úlovkem se ještě  v  Žinkovech stal konipas horský, který se u nás v zimě 
téměř nevyskytuje, jak jsme se od Vaška dověděli. Za nějaký čas jsme se rozdělili a 
já s Alčou jsme šly po levé straně řeky a Vašek s Petrou po pravé straně. Občas se 
nám začernilo před očima, když jsme uviděli hejno kachen, které jsme museli 
spočítat, ale nakonec se to vždy nějak podařilo. Kachny po obloze létaly sem a tam 
v různých hejnech a my jsme jejich počty pořád přičítali a odečítali, podle toho, 
kterým směrem letěly. 

 
 Počasí se nad námi smilovalo, protože bylo celkem hezky a nebyla taková 
zima, avšak krtince u řeky nám cestu naopak znepříjemňovaly a občas zavinily 
nějaký ten pád. To nejlepší nás ale teprve čekalo. Na jednom mostě jsme se 
s Vaškem a Petrou sešli a šli potom společně. Když jsme byli téměř v Prádle, Vašek 
povídá, že on to projde u řeky sám a my ať jdeme okolo, ať je to rychlejší. 
 
 Tak jsme šly, a já si říkám, že proč bych obcházela ten strom na louce, když 
můžu projít mezi stromem a křovím, kde ,,cesta“ vypadala úplně stejně, jako všechny 
ostatní. Šla jsem tedy první. První 3 kroky byly v pořádku, pak jsem šlápla a začal 
pode mnou křupat tenký led. Tak jsem zrychlila krok, abych se ještě více nepropadla 
a doběhla na druhý konec, ovšem to už jsem neměla boty. Holky stály na začátku a 
já stála na druhé straně na jedné noze, na druhé jsem měla úplně mokrou ponožku. 
 
 Holky teda natrhaly větve z vedlejšího stromu a tvořily povalový chodník. Alča 
šlapala na větve, aby vysvobodila mou botu. Nakonec ji z díry vyndala, obrátila ji a 
vylila z ní tak litr vody. Pak to obešly a pomohly mi se do ní nějak dostat, aby mi 
nebyla zima. Vašek mezitím málem umrzl o několik set metrů dál, kde na nás čekal. 
Pak jsme se s Alčou vydaly nejkratší cestou zpět po státní silnici do Nepomuka. 
Všichni řidiči si o nás asi museli myslet pěkné věci. Někteří skoro zapomněli řídit a 
nevěřícně se po nás otáčeli. Byly jsme opravdu strašně šťastné, že už jsme doma. 
 
 Na ,,pár“ problémů byla cesta fajn a už se těším na příští sčítání.      
 
      Kateřina Vladyková 
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Labutí dobrodružství 
 
 Již od vzniku spolku jezdíme pravidelně každé léto po rybnících námi 

sledované oblasti a hledáme rodinky hnízdících labutí velkých. U labutí  je totiž 
možné kroužkovat pouze hnízdící ptáky a jejich mláďata. Ty se potom snažíme 
odchytit a okroužkovat. Vzhledem k velikosti a počtu těchto ptáků a prostředí, ve 
kterém k odchytu dochází je naprosto jasné, že dobrodružnější akce patrně 
během roku nezažijeme. Musím také zmínit, že díky nepřehlédnutelnosti těchto 
ptáků máme na labutě poměrně dost zpětných hlášení a to jak z ČR, tak i 
z Německa. První labutě jsme okroužkovali v březnu 2002 – byl to hnízdící pár na 
Špitálském rybníce v Nepomuku, který zde sice min. od té doby hnízdí 
každoročně, ale jsou s ním každoročně také největší problémy. Pravidelně 
v červnu totiž rodinka labutí opouští Špitálský rybník a míří spolu s mláďaty po 
říčce Muchovce směr Klášter. Po zkušenostech z let 2002 a 2003 se jim snažíme 
v této migraci zabránit. Okolo Klášterského rybníka totiž sedí větší množství 
rybářů. Labutě zvyklé na krmení od lidí tak k rybářům připlouvají v očekávání, že 
jim hodí něco dobrého. Ti jsou však značně nervózní, protože jim vjíždí do prutů, 
hýbou s vlascem, plaší ryby apod. Navíc labutě podnikají výlety do Klášterských 
zahrad za lepší „pastvou“. Díky tomu, že je samec agresivní a občas zasyčí, lidé 
se ho bojí. Po tom, co jsme na vlastní oči sledovali kamenování bezbranných  
labutí z bezprostřední blízkosti některými rybáři, přistoupili jsme k jejich odchytu 
(pár + 6 mláďat), okroužkování a transport na jiný rybník, kde budou mít 
dostatečné potravní zázemí a  budou bez konkurence jiných labutí. Zároveň jim 
bylo vyndáno několik rybářských háčků zabodnutých v kloubu nohy a v zobáku. 
V roce 2004 a 2005 jsme již labutě převáželi rovnou a ani jsme je nenechali do 
Kláštera dojít. V následujících řádcích bych rád vzpomněl na některé „labutí“ akce 
z let 2004 a 2005. 

 
 Někdy v červnu 2004 jsem jel autem po hrázi Špitálského rybníka a 

vidím, že je 1 mládě labutě spadlé pod přepadem z rybníka. Proto ho jdu odchytit 
a vracím ho zpět na rybník. Pod přepadem odchytávám i 6 mláďat lysek černých, 
které kroužkuji a opět pouštím na rybník. Druhý den mi volají obyvatelé od 
rybníka, že už jsou labutě zase pod přepadem a proto akci opakuji. Kromě labutí 
to byly i lysky – znovu ty okroužkované. Další den se situace opakuje a než se 
k rybníku dostaneme – labutě už jsou na Muchovce pod BARUMem a pomalu 
směřují na Klášter. Nezbývá je než odchytit a převést jinam. Za asistence 
mladých členů spolku se nám podaří celou rodinku odchytit a nyní je musíme 
urychleně převést na náhradní lokalitu v blízkém okolí, aby se nepřehřály. Jediné 
řešení, které nás v tu chvíli napadá je rybník Florián u Třebčic. O pár minut 
později se již rodinka projíždí po hladině jejich nového domova. V červenci a 
srpnu, když mláďata dorostou do určité velikosti je čas jejich kroužkování. 
Vyrážíme tedy směr Florián. Bylo nás celkem 5. Petra Vacíků si sedla na břeh, 
aby mohla sledovat divadlo a já spolu s Vo. a V. Hájkem a J. Silovským 
vstupujeme do vod rybníka. Díky jeho velikosti nepředpokládáme komplikace 
v odchytu. Zkrátka labutě naženeme v rojnici do kouta (přítoku do rybníka) a tam 
je pochytáme. Jako tradičně ani zde to nedopadlo dle našich představ. Agresivní 
labutí samec zapříčinil můj pád do vody – broďáky byly  
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plné vody s bahnem. Rodiče, které již byly okroužkované z minulosti jsme nechali 
projet za nás a do kouta jsme tak již hnali jen mláďata. Já s Vojtou jsme mláďata 
pochytali a prováděli jejich kroužkování. Jirka Silovský nám měl chránit záda před 
útokem rodičů a v tom to nastalo: Labuťák se rozběhl přímo proti Jirkovi po hladině, 
ten při couvání asi zakopl a padl zádama do vody. Labuťák na něj okamžitě skočil a 
začal na něm „šlapat“ vodu a fackovat ho křídly. My jsme se sice hlasitě smáli, ale 
nikdo z nás by nechtěl být v jeho situaci.  

 
A teď již k tomu roku 2005. Jednoho červnového dne opět projíždím po hrázi 

Špitálského rybníka a vidím, že pod přepadem je několik několikadenních mláďat 
poláka chocholačky. Umluvil jsem tedy Petru Vacíkovou a Pavla Jirku, aby mi 

asistovali při odchytu a jel jsem domů pro 
podběrák a další vybavení. Když jsme 
asi o hodinu déle dorazili k rybníku – byly 
pod přepadem již i labutě. Výborně říkám 
si, vezmeme to z fleku a vstupuji do vody 
pod přepadem s podběrákem v ruce. 
Nejprve odchytávám samici poláka 
chocholačky a několik jejích mláďat a 
dávám je Petře s Pavlem na břeh.  Poté 
provedu odchyt labutí a již jedeme na 
rybník Florián, kde obě rodinky 
vypouštíme. V červenci se pak vracíme 
na kroužkování labutí a kontrolujeme i 

prosperující rodinku poláků chocholaček. Nebudete tomu věřit, ale odchyt labutí jsem 
provedl za asistence mladých členek spolku, o nichž jste se dočetli v minulém i tomto 
zpravodaji ohledně jejich sčítání vodních ptáků a to velmi rychle a úspěšně. Na další 

rybníky již jedeme 2 obsazená auta. První 
kroužkování provádíme v Chocenickém 
Újezdě na Podhrázském rybníce, kde 
nacházíme jen 4 mláďata labutí bez dozoru 
rodičů. Kromě jednoho, které se nám skryje 
v rákosí, okroužkujeme všechny víceméně 
beze srandy (pokud nepočítáme tradiční 
vykoupání všech účastníků odchytu a 
nervózního myslivce, kterému prý odchytem 
labutí plašíme kachny).  
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Další naše výpravy míří na Horažďovicko a 
Strakonicko na poněkud větší rybníky. V roce 
2005 jsme na těchto lokalitách kroužkovali 
labutě poprvé. Nejprv máme namířeno na 
rybník Plantáž, který nemůžeme najít a dle 
mapy tedy vysíláme Romana Simka, aby 
přeběhl na horizont pole u silnice, jestli 
v údolíčku za ním nebude ten rybník a jestli 
jsou tam labutě. Po asi 20minutách se 
uřícený Roman vrací a na Vojtovo otázku, 
zdali jsou tam labutě mu odpovídá – „Ne, ale 
jsou tam nějaké divné černé kachny s bílým zobákem“. Jedeme se tedy na lokalitu 
podívat a pomalu plujeme autem po vyjeté polní cestě k onomu rybníku. Když 
k němu přijíždíme, zjišťujeme, co je to za „kachny“ s tím bílým zobákem – jednalo se 
o lysky černé:-). Tak jsme se zasmáli. Rybník byl zarostlý velmi silně rákosem, 
orobincem a puškvorcem a labutě nikde. Já však měl informaci, že by tam měly být, 
proto připravujeme kanoi a za mírného pokapávání a teploty okolo 17°C projíždíme 
rozvolněným rákosím. Ty labutě tu někde jsou říkám potom, co po hladině nacházím 
jejich pera. Musíme prolézt to rákosí a najít je. Na tomto rybníku nakonec trávíme 

několik hodin, během kterých se všichni 
vykoupeme a drkotajíce zuby odchytneme 1 
dospělou labuť s německým kroužkem a 2 
mláďata. Jak se tak snažíme odchytit zbytek a 
procházíme v rojnici porostem rybníka, vidím 
před sebou ve vodě ležet nějakého černého 
mrtvého ptáka, hlavu pod vodou a zablokovaný 
mezi několika stébly orobince. Nafouklý kos, 
říkám si a divím se, kde se vzal v rákosí, kde 
nocují tak max. špačkové. Beru ho do ruky a 
najednou pták ožívá – vystrčí hlavu z vody a ona 

to lyska....Tomu nikdo neuvěří, že jsem chytnul do ruky lysku a proto svolávám 
rojnici. Za chvíli přijde Jirka Silovský, kterému ji dávám, aby mi jí podržel. Neuběhl 
ani mžik a lyska mizí pod hladinou z Jirkovo rukou.....Tak holt neokroužkujeme 
černého ptáka s bílým zobákem, říkám si. Nakonec to vzdáváme – je nás příliš málo 
nato, abychom v tak rozlehlém porostu pochytali všechny labutě a jedeme na další 
rybník – Střela u Strakonic. Zde se nám podaří odchytnout všechna mláďata. Pak se 
snažíme odchytit i dospělé jedince. Já s Jirkou Silovským na kánoi a Vojta 
s Romanem ve vodě. Podaří se nám nakonec odchytit samce, který však byl již 
okroužkovaný. Na břehu rybníka se shromáždila skupina „čumilů“, traktoristi na 
vedlejším poli přerušili práci a všichni se jistě bavili naším počínáním. Abychom to 
divadélko završili, tak jsme se při rychlém manévrování při odchytu dospělé labutě 
převrátili. Roman, aby nezůstal pozadu za  
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moji lyskou zde do ruky odchytl 
mladého motáka pochopa, který 
pravděpodobně ještě neuměl pořádně 
létat. Ten den toho již bylo dost, ale 
příští týden vyrážíme znovu v malinko 
odlišném složení a to 2 plná auta. 
Cílem je rybník Velký Babín u nádraží 
Horažďovice-předměstí. Přítomnost 
rodinky labutí na tomto rybníce jsme 
zjistili s V. Hájkem na konci června při 
kroužkování mláďat motáka pochopa. 
Nyní ale labutě nejsou vidět. Určitě 
budou zalezlé v rákosí, které obklopuje 

téměř celý rybník. Připravujeme kánoi a vyrážíme na objížďku tohoto velkého 
rybníka. Kopírujeme hranici porostu rákosin a sledujeme, zdali se v zeleni nemihne 
silueta velkého bílého ptáka – nic. Po dvouhodinovém pádlování se vracíme 
s nepořízenou a vylézáme na hráz rybníka – pod ním je další – menší rybník a právě 

na něj se labutě přemístily. Přemisťujeme 
se tedy na tuto vodní plochu – labutě už nás 
zahlédly a začaly si vyhledávat místo, kam 
se schovat. Já a V. Hájek jedeme v kánoi, 
ostatních 7 lidí jde do vody. Cílem je nahnat 
labutě do kouta rybníka a zde je pochytat. 
Rojnice se pomalu uzavírala a od rodinky 
labutí se oddělilo několik jedinců – s Vojtou 
začneme nadjíždět jednomu z mláďat, které 
projelo rojnicí a za chvíli ho odchytáváme a 
kroužkujeme  - když se otočíme k ostatním, 
jak pořídili – tak je vidíme u hráze a labutě 

nikde. Jedeme k nim a ptáme se, kde jsou ty labutě – nikdo nevěděl – zmizely. Já i 
Vojta jsem byl značně naštván na naši odchytovou jednotku. Prolézali jsme tedy 
rybník a hledali labutě a oni nikde. Jejich přechod na další menší rybník v kaskádě 
byl vyloučen. Následně se nám podařilo odchytit ještě 2 labutě v rákosině na 
opačném konci rybníka – kam se schovaly ty ostatní nevíme, každopádně se 
ukázalo, že 9 lidí není schopno odchytit 6 labutí a ani je uhlídat, kam plavou a kam 
se schovávají. Největší srandou na tomto rybníce bylo Romanovo plavání kraula 
v broďácích plných vody  - tedy spíše plácáni se na místě díky velkému odporu. 
Všichni se již těšíme na labutí akce v roce 2006. Snad nám je nezhatí ptačí chřipka.
     

Václav Kovář 
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Orel mořský – pták roku 2006 
 

 Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhlašuje každým rokem jeden druh 
ptáka, jako Ptáka roku. O tomto druhu zároveň vydává zajímavou tiskovinu. Letos se 
tímto druhem stal majestátní pták – orel mořský. O tomto dravci se můžete dozvědět 
více právě v této vydané příručce nebo na webových stránkách www.birdlife.cz.  
A proč o tom zrovna tady píši? Proto, že tento zajímavý druh lze spatřit  i u nás na 
Plzeňsku – stačí být pozorný pozorovatel přírody a uvidíte, že ho občas spatříte. 
Letos v lednu jsem ho např. pozoroval z auta u dálnice u Nýřan, kolega z práce ho 
pozoroval dokonce přímo v Plzni u soutoku Radbuzy a Úhlavy. Největší šance ho 
pozorovat je ale v okolí velkých rybníků  a to např. u rybníka Myslívského a 
Kvášňovického (Kozčínského). Dokonce orel mořský v okruhu několika desítek km 
vzdušnou čarou od Nepomuka hnízdí. A pokud Vám šance zahlédnout tohoto ptáka 
přijdou malé, můžete zajet do jižních Čech a tam máte mnohem větší šanci se s ním 
seznámit. 
 Tohoto velkého dravce si snad nelze splést s žádným jiným ptákem. Podle 
zbarvení lze snadno určit i stáří. Jeho potravu tvoří zejména ryby a vodní ptáci. 
V době nedostatku se ale stává mrchožroutem, což se mu občas stává osudným, 
protože se v přírodě nacházejí otrávené návnady od některých „chytrých“ lidí a po 
jejichž pozření pták umírá. Nutno ještě zmínit, že tento druh patří mezi kriticky 
ohrožené druhy a v celé ČR hnízdí jen v několika oblastech a v malém množství. 
 

Zákony 
 

 Jak asi víte, činnost naší organizace spočívá v neustálém kontaktu s přírodou 
a zejména jejími živými složkami. Protože však téměř na všechno existují různé 
legislativní předpisy, existují i za účelem ochrany přírody a krajiny a životního 
prostředí různé zákony, vyhlášky, nařízení, mezinárodní úmluvy, směrnice apod.  
 

Pro naši činnost je nejdůležitější zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, jehož novela platí od doby vstupu ČR do EU (1.5.2004). K němu existuje 
důležitá prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., která obsahuje mimo jiné např. 
rozdělení druhů živočichů, rostlin a hub do 3 skupin (ohrožené, silně ohrožené a 
kriticky ohrožené druhy). Při výkonu naší činnosti se z 90% musíme držet právě 
těchto 2 uvedených právních předpisů. Na veškeré činnosti musíme vlastnit výjimku 
z ochranných podmínek stanovených v tomto zákoně. Tyto výjimky musíme neustále 
obnovovat, abychom se případně nedostali do rozporu se zákonem. Na náš projekt 
Alcedo např. vlastníme výjimku od Správy ochrany přírody pro manipulaci 
s ledňáčky, jejich rušení apod.. Od Plzeňského a Jihočeského krajského úřadu 
vlastníme výjimku na činnosti týkající se ohrožených druhů živočichů. A v brzké době 
budeme žádat i o odchylný postup z obecných ochranných podmínek ptáků 
neuvedených ve vyhlášce 395/1992 Sb. Dále musíme mít výjimku pro vstup do 
zvláště chráněných území (např. do NPR Chejlava). Kromě těchto výjimek musíme 
vlastnit i výjimku např. pro vjezd a stání motorových vozidel v lesích, kterou 
získáváme od společnosti Lesy ČR za účelem ornitologického průzkumu lokalit. 
Právní předpisy se neustále mění, novelizují a tak musíme tuto oblast stále sledovat, 
abychom měli vždy v pořádku veškerou dokumentaci a vyhnuli se tak případným 
potížím a pokutám za porušení zákona. 
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projekt Alcedo 
 

Výzkum a monitoring populací ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ Čechách 
 

 
  

Počínaje rokem 2004 jsme se začali aktivně věnovat sledování hnízdního 
rozšíření ledňáčka říčního a doprovodně i skorce vodního v povodí řek Úhlavy, 
Úslavy a části Lomnice. Díky každoročním kontrolám vodních toků z kánoe nebo 
z pěšího průzkumu máme přehled o všech hnízdištích na v mapce vyznačených 
tocích. Populace však nejsou stabilní – závisí zejména na úspěšnosti přezimování a 
na hnízdních příležitostech a potravní nabídce. I hnízdiště zanikají a naopak jinde 
vznikají nová. Proto min. 1x ročně aktualizujeme rozložení hnízdních lokalit na námi 
kontrolovaných vodních tocích. Od roku 2004 do roku 2005 došlo k velkému poklesu 
hnízdících párů ledňáčků na námi sledovaných tocích – až o 2/3. A protože ze 
zimního období víme již o zániku některých dalších hnízdišť a letošní zima byla 
poměrně krutá, je velmi pravděpodobné, že stavy ledňáčků se z roku 2005 na rok 
2006 znovu sníží. 

 
Hlavním cílem pro rok 2006 je na jaře znova zmapovat aktuální hnízdiště a 

řešit jejich účinnou ochranu, aby tento nádherný klenot naší přírody i nadále mohl žít 
na českém jihozápadě. Dojde i k odběru dat o hnízdních stěnách a ke kroužkování 
ledňáčků, abychom měli znalosti o jejich migraci. V případě, že víte o hnízdišti 
ledňáčka i mimo námi sledovanou oblast – určitě nás kontaktujte. Velmi tím 
pomůžete ochraně tohoto hnízdiště před případným zničením při úpravách koryta 
vodního toku a tím přispějete k zachování tohoto drahokamu na našich potocích a 
řekách. 
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KROUŽEK MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY (KMOP) 
 

 Od začátku února 2005 vede několik členů našeho spolku kroužek mladých 
ochránců přírody. Zájem o tento kroužek byl zprvu obrovský – nečekali jsme moc a 
poprvé přišlo kolem 35 dětí. Nakonec některé odpadly a počet se ustálil v prvním 
pololetí roku 2005 na cca 25-30 dětech. Většinu akcí jsme podnikali v terénu v okolí 
Nepomuka. Pro děti jsme např. provedli ukázku odchytu a kroužkování ptáků u 
krmítka u klubovny, ukázku odchytu ledňáčků na Úslavě, šli jsme poslouchat slavíky 
obecné a dokonce jsme jednoho odchytli. Spolu s rodiči dětí jsme šli v noci pomocí 
nahrávky vyhledávat sovy. Pustili jsme dětem dokument o záchraně zraněných 
živočichů a jak se mají chovat při nálezu mláďat ptáků a savců. Hráli jsme různé 
soutěže, stopovačky apod. Vyvrcholením byl společný celodenní výlet – exkurze na 
Blatensko v polovině června. O letních prázdninách se kroužek nekonal. Byla 
vylepšena klubovna, zavedena elektřina a od září kroužek znovu funguje. Nyní chodí 
každý čtvrtek na kroužek v průměru 10-15 dětí. Věk se pohybuje mezi 8-14 roky. 
V zimě jsme dělali budky pro ptáky, opět jsme chytali u krmítka, dělali jsme „přírodní“ 
trička, hráli různé hry, kreslili apod. Od jara zase začneme chodit více do přírody. 
Letos nás čeká výlet k rybníku Řežabinec a možná i výlet do ZOO Plzeň. Na 
následujících stránkách naleznete fotodokumentaci z činnosti KMOP. Na závěr bych 
chtěl poděkovat těm, kteří připravují různý program na kroužek, a to Petře Vacíkové 
a Aleně Řeřichové. 
 
      Václav Kovář 
 
 

ukázky kreseb dětí 
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napsala Vendula Ježková 

výroba budek 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroužek MOP  19 
 
 
 
 
 



napsala Denisa Krýslová, Dvorec 
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děti z kroužku před klubovnou 

výlet KMOP na Blatensko 
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AKCE N.O.S. v roce 2006 
 

Z personálních a časových důvodů je na rok 2006 naplánováno méně akcí než bylo 
v předchozích letech. Přesto je myslíme z čeho vybírat. 

  
SO 6.5.2006 Vítání ptačího zpěvu v Přešticích

Akce začíná v 8:00 u pomníku TGM na náměstí v Přešticích 
  

NE 7.5.2006 Vítání ptačího zpěvu ve Spáleném Poříčí
Poprvé ve Sp. Poříčí – spolupořádá  ZO ČSOP Sp. Poříčí. Akce začíná v 8:00 před 

branou do areálu zámku na náměstí ve Spáleném Poříčí. 
  

PO 8.5.2006 Vítání ptačího zpěvu v Nepomuku
Akce začíná v 8:00 u kašny na náměstí v Nepomuku. 

 
SO 3.6.2006 EXKURZE na rybník Řežabinec, jižní Čechy (IBA) 

spojená s výletem kroužku MOP, sraz v 6:20 na nádraží v Nepomuku (odjezd vlaku 
v 6:32), návrat v odpoledních hodinách. 

  
 SO 8.7.2006 Ptačí víkend v Klášteře u Nepomuka

Třetí ročník této akce se bude konat u jezu cca 200m pod rybníkem v Klášteře 
u Nepomuka a to po celý den od 8:00 do 20:00. Samozřejmostí jsou po celý den 
ukázky odchytu a kroužkování volně žijících ptáků, výstava apod.   

  
SO 5.8.2006 Dopoledne s ptáky v Blovicích

Začátek akce v 8:00 za budovou nádraží ČD v Blovicích. 
  
  

SO 30.9.2006 Evropský festival ptactva ve Švihově
Začátek akce v 9:00 před radnicí ve Švihově. 

  
NE 1.10.2006 Evropský festival ptactva v Klatovech

Začátek akce v 9:00 na parkovišti před zimním stadionem v Klatovech. 
 
 

Součástí všech akcí (kromě exkurze) budou ukázky odchytu a kroužkování 
ptáků, odborný výklad o pozorovaných nebo slyšených ptácích a další zajímavý 
doprovodný program. Těšíme se na setkání na některé z našich akcí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pozvánky na akce N.O.S.  v roce 2006  22 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

Tento zpravodaj je neprodejný 
 
 
 
 
 

Vytiskl: N.O.S, Rožmitálská 92, 335 03 – Dvorec u Nepomuka, tel.: 777 900 519 
e-mail: nos@nepomuk.cz       http://nos.zde.cz  

 
© N.O.S.  
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