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Úvod 
 
 Úvodem se omlouvám všem čtenářům našeho zpravodaje, že letos vychází Datel 
se zpožděním. Bohužel jsme byli v průběhu letošní zimy nečekaně vytíženi a tak jsme 
práci na zpravodaji týden co týden odkládali. Plně vytíženi jsme i v těchto dnech, ale když 
si uvědomím, že v podstatě začíná jaro – hlavní ornitologická sezóna, nezbylo nám nic 
jiného, než tvrdě zapracovat a Datel urychleně dokončit. 
 
 Tyto úvodníky nepíši zrovna s chutí. Nemám totiž příliš fantazii, ani mě život 
neobdařil literárním duchem. Už ve škole jsem nerad psal jakákoliv slohová cvičení. 
Bohužel při mé funkci mi nic jiného nezbývá. Nejsou to ale jen úvodníky v Datlovi, které 
nerad píši. Jsou to každý týden desítky stránek různých vyjádření, dopisů, žádostí o 
dotace, případně jejich závěrečné zprávy a vyúčtování, cenové kalkulace na zakázky, 
smlouvy o díla a další časově náročná administrativa. V posledních měsících v podstatě 
nedělám nic jiného. Člověk je neustále pod nějakým časovým tlakem („do zítřka musím 
odevzdat tohle, pozítří tamto…“ ) Jsem rád, že se spolek během těch 8 let od vzniku 
dostal tam, kde nyní je, ale platím za to tuto daň neustálého „psaní“. Často vzpomínám na 
ty časy, kdy jsem 90% svého času trávil někde venku v přírodě. Tak rád bych to vrátil… 
 
 Když se podívám na naše plány pro rok 2009 a do dalších let, je mi jasné, že 
současným způsobem spolek dlouho fungovat nebude. Dostali jsme se do fáze, kdy již 
není téměř možné, aby spolek v rozsahu, v jakém pracujeme, fungoval jen díky obětavosti 
některých členů v jejich volném čase. Stojíme teď před rozhodnutím: 
 

a) polevit ve své činnosti a vrátit se rozsahem aktivit tak do roku 2004 nebo 
b) přijmout placeného zaměstnance a dál budovat silnou regionální organizaci a ještě 

rozšířit své aktivity v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. 
 
 Vrátím se teď opět k úvodníku. Každoročně bylo zvykem, že na tomto místě bylo 
jakési zhodnocení uplynulého roku. O tom co se nám povedlo a co nepovedlo, zkrátka 
bilancování. Letos jsem se rozhodl, že bude úvodník trochu jiný. Nechci zde hodnotit – to 
nechám na Vás – čtenářích. Stačí si přečíst tento zpravodaj a uvidíte sami. 
 

Datel kromě tištěné formy bude distribuován i ve formě elektronické. Ke stažení 
bude na našich webových stránkách www.nospolek.cz. Přeji Vám příjemné čtení našeho 
zpravodaje a těším se na setkání na některé z našich akcí. 
 

Václav Kovář – předseda organizace 
 

 
Kontakt 

 
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s.,    IČO: 265 48 097 
sídlo: Klášterecká 40, 335 01 - NEPOMUK 
tel.: 371 584 073    mobil: 777 900 519 (předseda) nebo 607 222 425 (jednatel) 
e-mail:     info@nospolek.cz                                     web:   www.nospolek.cz  
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Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2008 
 
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek je nezisková organizace, která se věnuje 
ochraně a výzkumu živočišných i rostlinných druhů, jejich biotopů a ochraně životního 
prostředí a krajiny a to především v jihozápadních Čechách.  Součástí aktivit je i odborná 
péče o zeleň. Spolek v roce 2008 neměl žádné zaměstnance a veškeré aktivity realizovali 
členové ve svém volném čase. 
 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO): 
Během roku 2008 bylo uspořádáno množství osvětových akcí, které byly financovány z 
dotace Plzeňského kraje a z příjmů z vlastní činnosti našeho spolku. Akce konané v rámci 
projektu ENVIC (Environmentální informační centra Plzeňského kraje - vycházka Plzeň, 
Radnice, Spálené Poříčí, Domažlice a Sušice) byly financovány z Evropského sociálního 
fondu a ze státního rozpočtu ČR. Celková návštěvnost všech akcí (pro školy i veřejnost) 
v roce 2008 byla cca 870 osob – tedy o 260 více než v roce 2007. 
 
Přehled hlavních EVVO akcí: 
05.04.2008 Ptačí den v ZOO Plzeň (PM) – cca 80 lidí se zastavilo u našeho stánku, 
05.04.2008 vycházka ENVIC Plzeň (PM) – 60 účastníků, 
12.04.2008 vycházka ENVIC Radnice (RO) – 15 účastníků, 
19.04.2008 vycházka ENVIC Spálené Poříčí (PJ) – 20 účastníků, 
26.04.2008 vycházka ENVIC Domažlice (DO) – 24 účastníků, 
29.04.2008 Exkurze za ptáky pro Gymnázium Klatovy na Blatensko – cca 50 lidí, 
01.05.2008 „Vítání ptačího zpěvu“ v Dolní Lukavici (PJ) – 24 účastníků, 
03.05.2008 „Vítání ptačího zpěvu“ v Nepomuku (PJ) – 10 účastníků, 
04.05.2008 „Vítání ptačího zpěvu“ v Chocenicích (PJ) – 12 účastníků, 
31.05.2008 vycházka ENVIC Sušice (KT) – 10 účastníků, 
07.06.2008 Exkurze na Šumavu – 20 účastníků, 
19.06.2008 Exkurze za ptáky pro Gymnázium Klatovy na Blatensko – cca 35 lidí, 
24.06.2008 Akce pro ZŠ a MŠ v Horšicích u Přeštic (PJ) – cca 60 účastníků, 
25.06.2008 Akce pro ZŠ Blovice, Pomocnou školu Blovice a Gymnázium Blovice (v 
průběhu dne) – cca 150 účastníků, 
05.07.2008 „Ptačí víkend“ v Klášteře u Nepomuka (PJ) – cca 50 účastníků, 
09.07.2008 Akce pro příměstský tábor ZOO Plzeň – cca 50 účastníků, 
19.09.2008 Akce pro MŠ v Klatovech (KT) – cca 120 účastníků, 
27.09.2008 „Evropský festival ptactva“ ve Švihově (KT) – 25 účastníků, 
28.09.2008 „Evropský festival ptactva“ v Plánici (KT) – 8 účastníků, 
05.12.2008 Seminář–péče o dřeviny rostoucí mimo les v Nepomuku - 47 účastníků, 

 
Práce s dětmi a mládeží: 
Již od roku 2005 pravidelně, min. 1 x týdně (mimo období školních prázdnin), vedeme tzv. 
KMOP – kroužek mladých ochránců přírody. Kroužek je určen pro děti z Nepomuka a 
okolí ve věku 7-15 let. V roce 2008 do kroužku docházelo 10-15 dětí – tedy cca o 5 méně 
než v roce 2007. V rámci kroužku bylo během roku podniknuto mnoho zajímavých aktivit. 
Na jaře a na podzim to byla např. akce Clean up the World, kdy jsme v okolí Nepomuka 
uklidili několik černých skládek. 
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Vycházka do přírody v Plzni k Boleveckým rybníkům, duben 2008 

 

 
Děti z KMOP po úklidu jedné z černých skládek, březen 2008 
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střízlík obecný 

 
šoupálek dlouhoprstý 

 
Kroužkování ptáků 

 
V roce 2008 působil ve spolku stále jen 1 kroužkovatel, který v průběhu roku označil 
celkem 744 jedinců (z toho 576 mláďat) 42 druhů ptáků (v roce 2007 601 jedinců (408 
mláďat), 46ti druhů). Zároveň přišlo 16 zpětných hlášení na námi kroužkované ptáky 
(především ze zahraničí). Sami jsme kontrolovali 16okroužkovaných  ptáků, z toho 2 
s jinými než našimi kroužky. 
 
Přehled 10 nejvíce kroužkovaných druhů v roce 2008: ledňáček říční (260 ex.), poštolka 
obecná (140 ex.). moták pochop (62 ex.), racek chechtavý (32ex.), labuť velká (27 ex.), 
rehek domácí a vlaštovka obecná (po 26ex.), kos černý (22 ex.), břehule říční (13 ex.), 
sýkora koňadra (12 ex.). Z uvedeného je patrná specializace na konkrétní skupiny druhů 
(viz. naše projekty). 
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Projekt „ALCEDO“ 
(Výzkum a monitoring populací ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ Čechách) 

 
Dlouhodobý projekt se věnuje zejména ledňáčkovi říčnímu. Rok 2008 byl, díky 
předchozím 2 mírným zimám, co se hustoty hnízdících párů ledňáčků týče, nejlepším 
obdobím od roku 2004, kdy jsme se tomuto druhu začali věnovat. Alespoň tedy v námi 
sledované oblasti. Svědčí o tom i množství okroužkovaných jedinců, na které nám přišla 3 
zpětná hlášení (2x Itálie, 1x Německo). Bohužel nutno podotknout, že průběh letošní 
zimy, zejména první polovina ledna, tomuto druhu příliš nepřál. Při zimním sčítání vodních 
ptáků jsme narozdíl od předchozích let nenarazili na jediného zástupce tohoto druhu. 
Uvidíme na jaře, kolik hnízdišť bude obsazeno a jak se změní jejich početnost. Získaná 
data zpracovává ve své Diplomové práci naše členka M. Boušová. Projekt jsme 
v listopadu představili odborné veřejnosti na Mezinárodním semináři věnovaném ledňáčku 
říčnímu ve Vlašimi.  Projekt byl financován z programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, na 
který poskytlo finance MŽP ČR, z dotace Plzeňského kraje a z vlastních zdrojů N.O.S..  

 

 
 

 
Oba snímky: kontroly budek pro ledňáčky, potok Víska, Čmelíny / PJ 
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Projekt „Dravci a sovy 2008“ 
 
Stejně jako každoročně od roku 2002 jsme se i v roce 2008 věnovali monitoringu 
hnízdního rozšíření dravců a sov v námi sledované oblasti (PJ, KT, ST). V roce 2008 jsme 
evidovali 142 hnízdišť dravců a sov (o 12 více než v roce 2007) a 112 dalších  hnízdišť 
jsme předpokládali na základě pozorování (o 24 více než v roce 2007). Prováděno bylo i 
kroužkování mláďat dravců a sov na přístupných hnízdech. Zaměřili jsme se na hnízdní 
úspěšnost, počty vajec, mláďat na hnízdě a vyvedených mláďat. Rok 2008 byl, co se týče 
hnízdění, celkem úspěšný. Bylo okroužkováno rekordní množství poštolek obecných a 
motáků pochopů. Několik hnízd bylo predováno (divoké prase, liška, kuna, krkavcovití, 
výr). U výrů pak docházelo k nelegálnímu vybírání hnízd stejně jako v předchozích letech. 
I proto byla na námi sledovaných hnízdech vyvedena pouze 2 mláďata výra velkého. Je to 
velký problém tohoto druhu v našem regionu. Podrobnější shrnutí výsledků týkajících se 
poštolky obecné připravuje Petra Vacíková v rámci své Bakalářské práce. Projekt byl 
podpořen z programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“ a polovina byla financována 
z vlastních zdrojů N.O.S.. 
 

 
Mláďata motáka pochopa, Letiny / PJ, červen 2008 

 
 

Projekt „Brodiví“ 
 

Na okrese Plzeň-jih jsme prováděli monitoring hnízd čápů bílých a na přístupných 
hnízdech jsme kroužkovali jejich mláďata. Celkem bylo označeno 7 čápů bílých v Mladém 
Smolivci a Nepomuku. U tohoto druhu dochází k postupnému narůstání počtu zimujících 
jedinců v našem regionu.  
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Namátkou zmíním lokality v Blatné, Horažďovicích, Spáleném Poříčí a 1 jedinec čápa 
bílého zimoval v okolí Poleně u Chudenic. Vypadá to, že všichni z nich bez úhony přežili i 
letošní drsnější zimu včetně vyšší sněhové pokrývky. V oblasti jsme se snažili víceméně 
neúspěšně vyhledávat hnízda černých čápů ve větších lesních komplexech. Začátkem 
července došlo k pádu hnízda čápa černého s mláďaty v polesí Chejlava. Mladí čápi 
naštěstí přežili. V říjnu jsme jim náhradou na stejném stromě zbudovali novou hnízdní 
podložku. Nyní každým dnem čekáme jejich návrat a doufáme, že se na svoje hnízdiště 
vrátí a využijí naší nabídky.  
Během celého roku sledujeme populace volavek popelavých (a zaznamenáváme výskyt 
volavek bílých) v oblasti okresů Plzeň-jih, Klatovy a Strakonice – zejména se jedná o 
jedince spjaté s hnízdními koloniemi u Tchořovic / ST, Těchonic / KT a Sousedovic / ST. 
Bohužel z časových důvodů jsme v roce 2008 tento druh vůbec nekroužkovali. Všechny 
aktivity byly financovány z vlastních zdrojů spolku. 
 

 
Rodinka čápů bílých, Nepomuk / PJ, červenec 2008 

 
Projekt „Racci“ 

Již několik let sledujeme hnízdní kolonii racků chechtavých na Kozčínském rybníce pod 
obcí Kvášňovice / KT. Okrajově i na dalších lokalitách. V roce 2008 jsme se z časových 
důvodů přímo na hnízdiště dostali pouze 1x a kvůli nedostatku kroužků bylo označeno jen 
31 mláďat racka chechtavého. Projekt financován z vlastních zdrojů spolku. 
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Projekt „Hirundo“ 

V projektu „Hirundo“ sledujeme 3 druhy z čeledi vlaštovkovitých – vlaštovky, jiřičky a 
břehule. V roce 2008 jsme se jiřičkám a vlaštovkám věnovali pouze okrajově. Svědčí o 
tom i počet okroužkovaných vlaštovek. Více jsme se věnovali sledování hnízdního 
rozšíření břehulí říčních. Ochrana stanovišť břehulí pak souvisí s dalšími aktivitami na poli 
ochrany pískoven, lomů, tekoucích a stojatých vod a mokřadů. Znovu proběhlo hnízdění 
břehulí v odvodňovacích rourách pod Špitálským rybníkem v Nepomuku, kde jsme 
prováděli aktivní management travních porostů, aby v době hnízdění roury nezarostly 
trávou. Hnízdění proběhlo i na lokalitě v Bezděkově u Chanovic, kde jsme díky podpoře 
Plzeňského kraje a pochopení majitele pozemku mohli na podzim rozšířit stěnu pro 
břehule a stávající tůň. Nové hnízdiště bylo nalezeno ve Tchořovicích pod Hořejším 
rybníkem v odvodňovacích rourách nábřežní zdi potoka Lomnice. Podobným způsobem 
hnízdí i u zámku v nedaleké Blatné. Projekt byl financován Plzeňským krajem a 
z vlastních zdrojů N.O.S. 
 

Projekt „Labutě“ 
Jako každoročně se těší velké oblibě letní dobrodružné odchyty a kroužkování labutí 
velkých. Protože tomuto tématu jsou zde věnovány 2 samostatné články, nebudu zde ze 
široka popisovat, jak to v roce 2008 probíhalo ☺. Projekt je financován z vlastních zdrojů 
spolku. 

 
 

 
Oba snímky - odchyt labutí – Chocenický Újezd / PJ, červenec 2008 
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Sčítání a monitoring vodních ptáků 

Tento projekt se víceméně prolíná s dalšími projekty jako např. Alcedo, Brodiví a Labutě. 
Každý leden se účastníme zimního sčítání vodních ptáků v povodí Úhlavy a Úslavy. 
Během roku pak navštěvujeme vodní plochy v námi sledované oblasti a monitorujeme 
druhové složení a početnost ptáků na těchto lokalitách. Nejvíce pozornosti je věnováno 
„problémovým“ druhům - volavce popelavé a kormoránu velkému. 
 

Sledování a ochrana pískoven, lomů, tekoucích a stojatých 
vod a mokřadů 

Opět v návaznosti na další projekty jsme se věnovali ochraně těchto specifických biotopů, 
hostících mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů. Jednak jsme se tomuto projektu 
věnovali aktivně formou managementu vybraných lokalit, úpravou pískoven, výřezem 
náletových dřevin, budováním tůní apod. Dále jsme se účastnili správních řízení, která se 
týkala zásahů do těchto biotopů – např. úpravy koryt toků, odbahňování rybníků, 
vypouštění (polo)divokých kachen na rybníky, kácení břehových porostů, zásahy do lomů 
a pískoven apod.. 
 

 
Rosnička zelená, pískovna v Bezděkově u Chanovic / PJ 
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Péče o zeleň - ARBORISTIKA 
Projekt, který je výdělečný a z jehož příjmů jsou hrazeny náklady na ostatní projekty a 
vlastní fungování organizace. V roce 2008 jsme realizovali velké množství zakázek – 
zejména řezy a kácení stromů a výsadby nových stromů. 14.3.2008 jsme otevřeli 
v Nepomuku zahradní centrum. Více o něm naleznete na webu organizace. 
Z výnosů z těchto aktivit jsou hrazena i vzdělávání našich členů. Např. v roce 2008 
absolvoval Václav Kovář dvoudenní školení Výsadba dřevin na trvalé stanoviště a V. 
Hájek 14ti denní školení Stromolezecký kurz A a Stromolezecký kurz B a dvoudenní 
školení Bezpečnostní vazby stromů.  

 

 
Zakládání trávníků u nové komunikace v Přešticích / PJ, září 2008 

 

 
Vojtěch Hájek při stromolezeckém kurzu B, Praha 

 
Další výdělečné aktivity 

Z dalších výdělečných aktivit v roce 2008 jsme realizovali zejména ornitologické průzkumy 
vybraných lokalit. Ve většině případů se jednalo o průzkumy v místech uvažované 
výstavby větrných elektráren. Dále jsme prováděli ornitologický průzkum na Šumavě 
v okolí Černého a Čertovo jezera z důvodu záměru na budování turistických stezek.  
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Hospodaření v roce 2008 
 

Výsledek hospodaření v roce 2008 je patrný z přiložené rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 
Účetnictví bylo vedeno v účetním programu Winduo Benefit. Hospodaření se pohybovalo 
v černých číslech.  Z významnějších investic musím zmínit pořízení GPS navigace 
GPSmap 60CSx, dále stativového dalekohledu Meopta Meostar S1 75 a softwaru pro 
tvorbu projektů zahrad a parků. Velké investice byly i do vzdělávání členů. Za školení a 
kurzy jsme zaplatili téměř 40.000,- Kč. V roce 2009 proto  bude na vzdělávání vyčleněno 
jen maximálně 5.000,- Kč. 
                                                        

ROZVAHA 
AKTIVA 1.1.2008 31.12.2008 

A. Dlouhodobý majetek celkem 47 610,00  25 847,00  

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 3 556,00  25 847,00  

A.I.2 Software 3 556,00  25 847,00  

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 44 054,00  0,00  

A.II.4 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 33 016,00  0,00  

A.II.7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 11 038,00  0,00  

B. Krátkodobý majetek celkem 107 622,05  305 803,79  

B.I. Zásoby celkem 0,00  268 794,50  

B.I.1 Materiál na skladě 0,00  117 778,50  

B.I.7 Zboží na skladě a v prodejnách 0,00  151 016,00  

B.II. Pohledávky celkem 19 920,40  0,00  

B.II.1 Odběratelé 19 920,40  0,00  

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 87 701,65  37 009,29  

B.III.1 Pokladna 1 158,50  3 296,00  

B.III.3 Účty v bankách 86 543,15  33 713,29  

Aktiva celkem (A+B) 155 232,05  331 650,79  

PASIVA 
A. Vlastní zdroje celkem 155 232,05  233 171,79  

A.I. Jmění celkem 155 232,05  155 232,05  

A.I.1 Vlastní jmění 155 232,05  155 232,05  

A.II. Výsledek hospodaření celkem 0,00  77 939,74  

A.II.1 Účet výsledku hospodaření 0,00  77 939,74  

B.III.23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0,00  98 479,00  

Pasiva celkem (A+B) 155 232,05  331.650,79 
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Výkaz zisku a ztráty 

A. Náklady 
A.I. Spotřebované nákupy celkem 175 663,05  

A.I.1 Spotřeba materiálu 173 937,55  

A.I.2 Spotřeba energie 1 725,50  

A.II. Služby celkem 222 756,91  

A.II.5 Opravy a udržování 1 684,00  

A.II.6 Cestovné 89 420,10  

A.II.7 Náklady na reprezentaci 20 659,00  

A.II.8 Ostatní služby 110 993,81  

A.III. Osobní náklady celkem 21 217,50  

A.III.9 Mzdové náklady 21 217,50  

A.IV. Daně a poplatky celkem 6 664,45  

A.IV.14 Daň silniční 50,00  

A.IV.16 Ostatní daně a poplatky 6 614,45  

A.V. Ostatní náklady celkem 36 620,40  

A.V.17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 275,00  

A.V.22 Dary 1 250,00  

A.V.23 Manka a škody 0,40  

A.V.24 Jiné ostatní náklady 35 095,00  

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 500,00  

A.VII.32 Poskytnuté členské příspěvky 500,00  

Náklady celkem 463 422,31  

Výnosy 
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 461 458,00  

B.I.2 Tržby z prodeje služeb 233 377,50  

B.I.3 Tržby za prodané zboží 228 080,50  

B.IV. Ostatní výnosy celkem 20 249,05  

B.IV.15 Úroky 249,05  

B.IV.18 Jiné ostatní výnosy 20 000,00  

B.VI. Přijaté příspěvky celkem 18 655,00  

B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) 15 355,00  

B.VI.28 Přijaté členské příspěvky 3 300,00  

B.VII. Provozní dotace celkem 41 000,00  

B.VII.29 Provozní dotace 41 000,00  

Výnosy celkem 541 362,05  

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 77 939,74  

34. Daň z příjmů 0,00  

D. Výsledek hospodaření po zdanění 77 939,74  
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Členská základna a výkonný výbor organizace 
V roce 2008 měl spolek řádně zaregistrováno celkem 20 členů. Výbor pracoval ve složení: 
Václav Kovář (Nepomuk) – předseda 
Jiří Silovský (Praha) - místopředseda 
Vojtěch Hájek (Švihov) - jednatel 

 
Poděkování 

Děkujeme všem členům a příznivcům za nezištnou a obětavou práci ve prospěch naší 
organizace a zejména ochrany přírody a ptactva. Dále děkujeme všem partnerům, 
spolupracovníkům, institucím, sponzorům, dárcům, jednotlivcům, městům a obcím, kteří 
činnost N.O.S.u v roce 2008 jakkoliv podpořili nebo využili našich služeb (čímž nás 
podpořili). Zejména pak: Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu, městu Nepomuk, obci 
Dolní Lukavice, obci Vrčeň, městu Blovice, společnosti Silnice Nepomuk, s.r.o., Českému 
svazu ochránců přírody, České společnosti ornitologické a její západočeské pobočce, 
společnosti EKOAUDIT, s.r.o. - Brno, společnosti AMEC, s.r.o. – Brno, městu Starý 
Plzenec, Zdeňku Vavříkovi – Příkosice, ZŠ a MŠ při FN v Plzni, Střední odborné škole 
zahradnické a vyšší odborné škole zahradnické v Mělníce, manželům Kučerovým – 
Vlčice, manželům Máškovým – Žinkovy, Haně Vorlové – Plzeň, MŠ Máchova ul. Klatovy, 
sdružení ENVIC a mnoha drobným dárcům z řad návštěvníků našich akcí.  
Za spolupráci děkujeme DESOPu - Záchranné stanici živočichů Plzeň, Holýšovskému 
ornitologickému klubu, ČSOP ZO Neurazy, Západočeské pobočce ČSO při Zpč. museu 
v Plzni a médiím. Pokud jsme zde na někoho zapomněli – omlouváme se. 
 

 
Po úspěšném odchytu labutí na rybníce Maňovská / PJ, červenec 2008 
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Kroužkování labutí 2008 aneb můj první rok v N.O.S. 
 

Autor: Marie Boušová 
 

 Vše začalo asi takhle… Je krásné slunné ráno a my vyrážíme na kroužkování 
labutí! Jako nová členka spolku netuším, co mě čeká a tak beru s sebou i svého přítele 
(asi mi to ještě dlouho nezapomene). Kodrcáme autem k prvnímu rybníku a těším se na 
to, jak dáme kroužek každé labuti, kterou dnes uvidíme. Já naivka! Měla jsem něco tušit 
už, když jsem viděla Vaškovo poťouchlý výraz, když mě na tuto akci lákal!!! 
 Parkujeme auta a vylézáme ven. Scházíme se s dalšími členy i nečleny spolku a já 
pořád nechápu, proč je nás na tuhle akci tolik. Vojta vyndavá dalekohled a hledá labutě. 
Po důkladném  průzkumu žádného opeřence na vodě nenacházíme a tak se jede dál. 
Začíná být pěkný pařák.  
 Další rybník! Labutí rodinka si tu klidně pluje po hladině a tak kluci sundavají lodě, 
bereme si broďáky a hurá na ně! Nasedáme do lodí a labutě jsou už dávno někde fuč. 
Ještě, že máme Vojtu, který se bravurně rychle naučil zacházet s kajakem a tak je 
mnohem rychlejší než my na kánoích. Labutě se schovaly v rákosí (jak jsem později 
zjistila, je to jejich běžná záludná taktika). Každému je přiřazen jeden sektor, který máme 
projít. Poslouchám rady zkušenějších a zalézám do hlubin rákosin. Nevidím napravo ani 
nalevo, najednou jsem úplně sama a moje přání je (promiňte mi to ostatní) hlavně 
neobjevit ty labutě, co bych s nima teď tady sama proboha dělala a jak bych je chytala?  
Najednou hluk, šplouchání, křik… někdo už je tedy našel a právě probíhá odchyt. Teď mi 
ještě zbývá dostat se z rákosí ven. V tom se přede mnou objeví mládě labutě. „Co ty tady 
děláš? „Pokouším se rozběhnout a chytit ho, ale jsem v broďákách neohrabaná a nemám 
šanci. Hulákám do všech stran a v tom už proti mně běží další „odchytávač“. Zvítězili 
jsme! Teď ještě všechny odchycené jedince okroužkovat, vyfotit a jede se dál.  
 Situace byla na ostatních stanovištích obdobná. Někde se brodilo, jinde nahánělo 
lodí. Ne vždy se podařilo odchytnout všechny členy labutí rodiny. Už si začínám vše 
osvojovat a říkat si jak je to super, když v tom mě moje drahá polovička převrhne i s celou 
lodi do nepříliš čistého rybníka. Ještě, že jsem si prozřetelně vzala náhradní oblečení.  
 Hlady šilhám a zdaleka nejsem jediná, takže hurá na oběd. V hospodě s přípravou 
jídla opravdu nespěchají, ale venku se akorát spustil slejvák, takže se nám nikomu ani 
nikam nechce a u piva je vždycky dobře. Počasí se umoudřilo a my máme před sebou 
ještě dva rybníky. Nebudu lhát, už se mi do těch mokrejch gumáků nechce a tak nějak na 
mě doléhá lenost s únavou. To ale na sobě přeci nedám znát! A „lov“ pokračuje. 
 Celá zmáchaná, špinavá, unavená, ale přesto nadšená a plná dojmů přicházím 
večer domů. Babička nade mnou ve dveřích spráskla ruce se slovy, že už mě příště 
s těma bláznama nikam nepustí, ale já už teď vím, že s těma bláznama za rok na labutě 
zase pojedu!!! ☺ ☺ ☺ 
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Lov na labutě - neděle 27. července 2008 
 

Autor: Alena Svobodová 
 
I když "akce labutě" nikdy nepatří mezi tuctové, loňský nedělní odchyt patřil 

jednoznačně k těm, na které se nezapomíná. Vyprávět si o něm budeme jistě i po letech. 
Navzdory tomu, že se podařilo okroužkovat většinu labutí už v sobotu.  

Na neděli zbyl pouze rybník u Chocenického Újezdu. Hned po ránu jsme na 
auta naložili dvě kanoe a kajak a vyrazili. Labutě u tohoto rybníka mají svou ochránkyni. 
Bedlivě je střeží starší paní, která trávívá léto na jedné z okolních chat. Naše počínání 
sledovala i letos. Že labutě chceme pouze označit a vypustit, a nikoli následně upéci na 
rožni, jsme si s ní ujasnili už v loňském létě.  

Navlékli jsme vysoké rybářské neoprenové kalhoty, někteří z nás se vysvlékli 
do plavek (lepší je ale ta první varianta, mělký, bahnitý rybník s dobře prohřátou vodou  
koncem července už pěkně kvete, jedním slovem "humus"). Tři posádky obsadily svá 
místa v lodích a vyrazily na rybník. Zdejší pár letos vyvedl sedm mladých. Kdo nikdy 
neviděl skupinku ornitologů při nadhánění labutí, neuvěří, jak pevně jsou v nás, lidech 
počítačového věku, stále zakořeněny pudy pravěkých lovců. Zejména mužské části 
našeho spolku zářily oči dychtivostí. Rodinku labutí jsme uzavřeli mezi kraj rybníka, lodě a 
nadháněče v broďácích. Lov započal. Vteřiny, minuty... "Mám ji!" "Mám!" Mladé jsme 
dostali všechny. Kluci je postupně jednu po druhé naskládali do kanoe. Snažili se každé z 
nich přikrýt hlavu, aby omezili stres mláďat z odchytu. Sled tónů nešťastného pískání 
takové snad pětikilové, už značně vzrostlé labutě připomíná hlas domácího kachňátka, 
když se zapomene vrátit z procházky mezi záhonky a ztratí z dohledu svou mámu. 
Nakonec si Vašek na kanoi, plnou vzácných ptáků, prostě lehl. Neutekly tudíž, nebály se 
snad tolik, a že je nezalehl, snad nemusím ani připomínat. 

Zatímco Vašek a pan Janda u břehu kroužkovali mladé a samici, na druhém 
konci rybníka se skupinka vedená Vojtou a Jirkou snažila polapit samce. Dostali ho...a 
tekla krev! Dostal totiž také Vojta - od Jirky, pádlem do nosu. Asi patnáct následujících 
minut se pak Vojta marně snažil zastavit krvácení z nosu. Vypadal dost zle, naštvaný 
výraz, obličej od krve, červené i chlupy na hrudníku, nos fialový, nateklý a krev všude 
kolem... Druhý den ráno měl odjíždět na dovolenou na Moravu... 

Akce měla pokračovat obhlídkou hnízdiště ledňáčka říčního u Vitouně. Převlékli 
jsme se, naložili věci a jeli. Byli už jsme za polovinou cesty, když si Marek, nejmladší člen 
výpravy, všiml, že cosi poskakuje na střeše našeho automobilu. Takřka v témže okamžiku 
přišel Vašek na to, že neví, kam dal fotoaparát. Ne, do okna nám opravdu nemlátil klacík, 
ani lísteček...ale krytka k objektivu Vaškovy takřka nové jednooké zrcadlovky Olympus (s 
osmnáctinásobným optickým zoomem). Vašek zpomalil, velice opatrně zastavil... a křáp... 
Následující minuty nikdo neřekl ani slovo. Petra, která foťák na střeše zapomněla, se 
tvářila, jako když vůbec neexistuje. Trochu jsme si oddechli, když Vašek zjistil, že foťák, 
kromě rozbitého kovového kroužku kolem objektivu, při zběžném odzkoušení nevykazoval 
žádných výraznějších závad.  
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Ledňáčky jsme ve Vitouni nezastihli, museli vylítat nanejvýš před několika dny. 
Pokochali jsme se aspoň mladými kuňkami žlutobřichými a kluci okroužkovali rodinku 
vrabce polního v budce na hrázi rybníka. Malí vrabci, už skoro vzletní, z toho byli trochu 
paf, nevěděli, co se s nimi děje. Než jsme se otočili, jeden z nich opustil budku a přistál na 
hladině rybníka. Vašek se nerozmýšlel a tak jak byl, za ním skočil placáka do vody. 
Vrabečka vylovil a podal klukům na břeh. Předseda Nepomuckého ornitologického spolku, 
úplně celý mokrý a špinavý, hnědozelené bahno i ve vlasech, se postavil. My suší jsme se 
v tu chvíli bavili vpravdě královsky. Ukázalo se totiž, že u břehu, ačkoli těsně pod hrází, 
mohlo být sotva padesát čísel vody. Když vytáhl z kapsy promočený mobilní telefon, stále 
jsme ještě zadržovali smích. Ovšem když přišel na to, že postrádá klíčky od auta, bylo 
nám ho už docela líto. Tohle si tedy opravdu nezasloužil.  

 
Shrnutí: v neděli jsme okroužkovali 8 jedinců labutě velké, 2 mláďata vrabce 

polního, odečetli číslo kroužku samce labutě velké. Vojtův nos zlomený nebyl a zahnutý 
mu nezůstal, fotoaparát stále používáme k dokumentaci akcí Nepomuckého 
ornitologického spolku, Vaškův mobilní telefon po vysušení opět funguje. Klíče od auta s 
čidlem na dálkové ovládání a klíč od zabezpečovacího zámku řadicí páky od zánovního 
vozu Škoda Fabia (v úhrnné hodnotě okolo 4 000Kč) nalezeny nebyly.  

  
 

Informace pro členy N.O.S.u 
 

Autor: Václav Kovář 
 
Členské příspěvky: 
 
Zůstávají ve stejné výši jako v předchozím roce, tj.: 
 
Studující bez rozdílu věku:………………..….     50,-Kč / rok 
Ostatní:………….…………….................…….  200,-Kč / rok 
Nad 65 let:......................................................  zdarma 
 

Ti, kteří během roku na výdělečných brigádách pro spolek odpracují alespoň 20 
hodin, nemají povinnost členské příspěvky platit (ale samozřejmě je zaplatit mohou). 
Členské příspěvky uhraďte do 15. dubna 2009, na náš účet č. 181 813 448 / 0300, jako 
variabilní symbol uveďte datum Vašeho narození – např.: 01121985 (1.12.1985). Platbu 
můžete provést i v hotovosti osobně u V. Kováře.   
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Malajsie - země úsměvů 
 
Autor: Jiří Silovský   
 
  
 
 
 
 
 
 
 Kdo někdy navštívil jihovýchodní Asii, pravděpodobně mi dá za pravdu, že je to 
oblast, která má své kouzlo a člověka láká k dalším návštěvám. Před léty jsme podnikli 
cestu do Indonésie a moc se nám tam líbilo a tak jsme na rok 2008 naplánovali cestu do 
sousední země, Malajsie. 
 
 Malajsii tvoří dvě hlavní části, pevninská na malajském poloostrově a ostrovní na 
Borneu. Rozlohou je tato země zhruba 4krát větší a co do počtu obyvatel 2krát větší než 
Česká republika. Malajsie je federativní konstituční monarchie, která se skládá ze třinácti 
států a tří spolkových teritorií. 
 
 Většina obyvatel vyznává Islám, jsou zde ale také hinduisté, buddhisté a různá 
čínská náboženství a také křesťané. Odedávna se zde střetávaly různé kulturní vlivy. 
Malajci a další původní obyvatelé se smísili s čínskými a hinduistickými obchodníky. 
Nemalý vliv měli i kolonizátoři z Evropy, nejdříve Portugalci poté Holanďané a nakonec 
Britové.  S nadsázkou lze říci, že je to, jako byste navštívili hned několik zemí najednou. 
Obzvláště čínská a indická komunita je zde opravdu silná a tak si můžete užívat opravdu 
zvláštní atmosféru. 
 
 Na cestu se vydáváme 5. září, letíme z Drážďan do Frankfurtu a potom do Kuala 
Lumpuru s mezipřistáním v Bangkoku. Do KL, jak se zkráceně hlavnímu městu říká, 
přilétáme večer 6. září. Z letiště jedeme taxíkem do centra, máme tam zamluvený nocleh 
v hostelu Matahari lodge poblíž China townu. Taxíkář řídí opravdu zvláštně, rychle 
střídavě přidává a ubírá plyn a vůz poskakuje vpřed, jede přitom o mnoho rychleji než 
ostatní auta. Z jeho reakcí si nejsem jistý, že ví, kam jedeme.  
 Mé obavy se potvrzují v centru města. Několikrát telefonuje a nechává se 
navigovat. Vystupujeme a zase nastupujeme. Nakonec si pro nás z našeho hostelu 
dokonce dojdou, protože vytuší, že stojíme za rohem, jsou to velice milí a úslužní lidé.  
 Město nás vítá deštěm a tropickým horkým vlhkým vzduchem, trochu nezvyk. Ještě 
ten večer jdeme na procházku nočním KL. Procházíme se čínskou čtvrtí, jdeme na tržiště, 
všude panuje čilý ruch, ale zároveň taková zvláštní pohodová, uvolněná nálada. Už zde si 
všímáme všudypřítomných úsměvů místních lidí, je to tak nakažlivé, že se za chvíli 
křeníme taky. 
 
 Druhý den vyrážíme na prohlídku města. Z místní televizní věže, která má přes 
400m je prý krásný výhled, celé město jako na dlani. Pozorujeme místní chloubu, dvě 
věže spojené mostem, donedávna nejvyšší na světě, Petronas Towers. 
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Malajci opravdu dělají vše pro to, aby prezentovali jejich hlavní město jako jakousi 
výkladní skříň. KL je moderní metropole s mrakodrapy, parky, obchodními centry, 
rychlovlaky a na druhé straně s mešitami, čínskými a hinduistickými chrámy, tržišti. Za 
návštěvu určitě stojí jeskynní komplex Batu caves na samém okraji města. Uprostřed 
obrovských prostor se nachází posvátná modlitební místa hinduistů. Vchod do jeskyní se 
nachází dost vysoko nad zemí a tak se stoupá po desítkách schodů, cestu vzhůru 
zpestřují žebrající makakové. Opice jsou pro hinduisty posvátná zvířata a tak vždycky 
něco k snědku dostanou. Procházíme se jeskyněmi a pozorujeme místní při jejich 
náboženských rituálech. Všude se rozprostírá vůně zapálených tyčinek a k tomu hraje 
podmanivá mantra. Dále míříme do národního parku Taman Negara severně od KL. 
Uprostřed malajského poloostrova se nachází jeden z nejméně narušených tropických 
pralesů světa. Les se v některých místech vyvíjí nerušeně už 130 miliónů let. Do parku se 
dostáváme autobusem a pak lodičkou proti proudu řeky Tahan, cesta trvá celkem asi 6 
hodin. Na nocleh zůstáváme ve vesničce přímo u vstupu do parku, stačí se jen ráno 
nechat převézt na druhý břeh řeky.  Za chvíli už procházíme nádherným lesem. Všude se 
ozývá plno zvuků, trochu litujeme, že jsme si na procházku po parku nevzali místního 
průvodce. S poznáváním druhů ptáků je to velmi obtížné, protože jsou schováni kdesi 
v korunách stromů. Podaří se nám spatřit drozdka rezavohřbetého (Enicurus ruficapillus) 
jak hledá cosi na pěšině před námi. Cesta pokračuje dál až k vysutým lávkám, dostáváme 
se tak do korun stromů a místy jsme více než třicet metrů nad zemí. Lávky se pěkně 
houpou, tak spíše než pozorovat okolí dáváme pozor na cestu a držíme se provazů. 
Každopádně je to zážitek. Celý den se touláme po pralese, všechny naše šaty by se daly 
ždímat a tak uvítáme koupel v nádherně čisté říčce.  
 Následujícího dne se chystáme na vrchovinu Cameroon, která je opět více jak půl 
dne cesty z parku. Čekáme na autobus a já si všimnu čehosi velkého, co přistálo na 
nedalekém stromě. Okamžitě beru dalekohled a jdu zjistit, co to bylo. K mé radosti jsou to 
dva krásní zoborožci (Anthracoceros albirostris). Skoro celý den trávíme v minibuse. 
Večer přijíždíme do Tanah Rata městečka na vrchovině. Je tady mnohem dýchatelněji, 
jsme o nějakých 1500m výše a to je znát. Večer dáváme jen malý výlet po okolí 
k místnímu malému vodopádu. Sice máme mapu, ale podle ní se moc jít nedá a tak 
docela bloudíme. Ještěže jsou všude úslužní místní lidé a tak nás navigují oni.  
 Další den se vydáváme na poznávací akci. Přijíždí pro nás průvodci a odvážejí nás 
do vesničky domorodců, odkud pak putujeme s jedním místním klučinou do pralesa, kde 
má růst zvláštní květina jménem Raflezie. Náš průvodce sice moc neumí anglicky, ale 
zato je s ním sranda. Učí nás malajská slovíčka, a co chvíli zastavuje a ukazuje nám 
různé pralesní zajímavosti. Ukazuje nám různé rostliny, které místní využívají jako léky a 
pak také předvede jak v pralese zahnat žízeň. Mačetou usekne stonek bambusu a uvnitř 
je výborná čirá voda. Dorážíme na místo, kde roste něco zvláštního. Obrovské asi půl 
metru veliké rudé květy, ano to jsou Raflezie. Parazitické rostliny s největším květem 
světa, může být i metr veliký. 
Odpoledne máme v plánu čajovníkové plantáže. Je to zajímavá kulturní krajina. 
Dozvídáme se, že ty stovky a tisíce malých keříků čajovníku jsou vlastně malé bonsaje, 
kdyby se totiž nestříhaly, byly by z nich normální vysoké stromy. Stromky jsou tak pevné a 
tak hustě u sebe, že se na ně dá pohodlně posadit nebo lehnout, s nimi to ani nehne. 
Nejstarší stromky jsou prý i několik set let staré. Vychutnáváme si místní nejlepší čajíky 
v místní čajovně. Cestou zpátky, ještě navštěvujeme jahodovou farmu a dáváme si 
čerstvé jahody se šlehačkou. 
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Konečně vyrážíme k moři. Následujících několik dní trávíme na ostrůvcích Perenthian 
nedaleko východního pobřeží. Zůstáváme na místě zvaném Petani beach, je to resort s 
pěti chatkami v nádherné zátoce. Společnost nám dělá pár podobných cestovatelů jako 
my a pak hlavně manželská dvojice, která se o nás báječně stará. Na to jídlo co zde 
okusíme, nikdy nezapomeneme. Jsou nám podávány speciality místní kuchyně, všechny 
možné potvory z moře vytažené a hlavně báječné ryby. Taková barakuda na grilu, mňam.  
 Většinu dní trávíme šnorchlováním a focením podmořského světa. Poté hledáme 
v knize, co všechno jsme pod vodou viděli. Každé ráno se nám předvádí majestátní orli 
(Halieetus leucogaster). Pozorujeme ledňáčky (Todiramphus chloris).  
Chodíme na procházky po ostrově a cestou potkáváme i přes metr dlouhé varany. Bojí se 
nás, naštěstí. 
 Největším zážitkem je určitě výlet na Shark point nedaleko většího ostrova. 
Necháme se tam odvézt lodním taxi a pak šnorchlujeme mezi nádhernými korály. Jméno 
místa napovídalo, co zde můžeme vidět a skutečně, kolem nás proplouvají až metr a půl 
velcí žraloci útesoví. Při plavbě loďkou zpět do naší malé zátoky se nám předvedou rybáci 
bělotemenní (Sterna sumatrana). Na jedné z toulek po ostrůvcích máme možnost 
pozorovat roztomilé hulmany tmavé, černé opičky s bílými brýlemi a tlamičkou. Jednoho 
rána mě vzbudil povědomý zvuk, říkám si: “To zní jako žluva.” Žluva to opravdu byla, ale 
žluva černošíjná. (Oriolus chinensis) Hlas má podobný jako její příbuzná žluva hajní. U 
naší chatky jsme měli keř ibišku a na květy pravidelně létali strdimilové (Nectarinia 
jugularis). 
Paní domácí mě upozornila na černou volavku, která prý se u nich objevuje na pláži před 
blížícím se monzunem. Určuji tento druh, šlo o volavku pobřežní (Egretta sacra). 
 Dost bylo lenošení, vyrážíme dál za poznáváním. Další cíl cesty je národní park 
Endau Rompin v Johoru. To znamená hurá na loď a pak autobusem podél pobřeží na jih 
do městečka Mersing. Jedeme přes noc, autobus celkem pohodlný, takže se celkem 
vyspíme. Jen ta jejich bláznivá klimatizace, chladí a chladí. V Mersingu čekáme na 
průvodce, který nás odveze do parku, dává si na čas, ale nakonec dorazí. Odpoledne již 
obědváme v domorodé vesničce uvnitř parku. Vyfasujeme stany a proviant a jsme 
odvezeni lodičkou do kempu uprostřed parku. Nocování ve stanu uprostřed pralesa je 
opravdu zajímavé, moc jsem se nevyspal, protože jsem měl celou noc uši nastražené a 
poslouchal všechny ty zvuky okolo. Manželce ten rachot vůbec nevadil. 
 Ráno jdeme s průvodcem k vodopádům. Z dálky k nám doléhá hlasité volání 
gibona. Na cestě nacházíme stopy tygra a sloní trus. Bohužel, spatřit je se nám 
nepodařilo. Jdeme hustou džunglí až k nádherně průzračné řece a pak dál k vodopádům. 
Najednou si všimnu, že mi teče krev z nohy, trochu jsem se vyděsil, ale za chvíli jsem 
pochopil, co se stalo. Pijavice, měla žízeň. 
 Večer před odjezdem z parku sedíme nad čajem a debatujeme s místními. 
Najednou ve tmě začne cosi hlasitě pískat, jdeme se podívat co se děje, ale náš průvodce 
nás předběhne a když zjistí, co se stalo, zarazí nás. Takzvaní, ohnivý mravenci, se 
uprostřed našeho malého kempu vydali na lov a zabili postupně pět myší. Kousnutí těchto 
mravenců prý příšerně pálí. Radši jsme to nezkoušeli.  
 Poslední zastávkou před návratem do KL je přístavní město Melaka. S tímto 
místem je spojená bohatá historie. Byl to kdysi jeden z nejvýznamnějších obchodních 
přístavů v Asii. Obchodovalo se tady s kořením, hedvábím, porcelánem. Byla to obchodní 
křižovatka mezi Indií a Čínou. Užíváme si rozmanitosti tohoto města. Navštěvujeme 
několik hinduistických a čínských chrámů, pozorujeme všední život na ulicích.   
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Navštěvujeme Bukit China, pohřebiště prvních obchodníků z Číny, kteří se zde před 
staletími usadili. Pohřebiště se nachází na kopci a tak se nám skýtá i pěkný výhled na 
město. Tímto pohledem se s historickým přístavem loučíme. 
 Strávili jsme v Malajsii krásné tři týdny, litujeme, že nemáme ještě alespoň pár dní. 
Na ostrov Borneo nezbyl vůbec čas. Tak snad někdy příště. Každopádně návštěvu této 
země můžeme vřele doporučit.  
 
Další pozorované druhy: 
Geopelia striata, Buceros rhinoceros, Ducula bicolor, Amaurornis phoenicurus, Corvus 
splendens, Copsychus saularis, Copsychus malabaricus, Aplonis panayensis, 
Acridotheres tristis, Acridotheres javanicus, Hirundo tahitica, Pycnonotus cyaniventris, 
Motacilla cinerea, Passer montanus. 
 

 
Batu Caves 

 
Varan 
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Akce NOSu v turistickém průvodci 
 
Autor: Alena Svobodová 
 
Na podzim minulého roku nám vyšla turistická publikace "KAM v západních Čechách". 
Autorsky jsem se na její tvorbě podílela spolu se svým partnerem Stanislavem Dlouhým. 
Knížka nabízí asi 300 tipů na výlety v oblasti západních Čech (nepopisuje ale Šumavu ani 
Krušné hory, kterým se věnují jiné publikace z edice "KAM" nakladatelství CPress). 
Je členěna do tematických oddílů, kde jednotlivá hesla postupují podle abecedy. V 
kapitole přírodních zajímavostí zmiňujeme samozřejmě i akce Nepomuckého  
ornitologického spolku. K tomu nám zapůjčil dvě fotografie ptáků Václav Kovář, za což mu 
patří vřelý dík. Pro místní možná není bez zajímavosti, že ilustrátorka, šéfredaktorka a 
autorka konceptu edice těchto turistických knížek Eva Obůrková pochází z nedaleké 
Plánice. 
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Reklama 
 

 
 

 
 

Zahradní centra N.O.S. 
 

Nepomuk, Klášterecká ulice: (tel. 777 900 519, kovar@nospolek.cz) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Švihov, Nádražní ulice: (tel. 607 222 425, hajek@nospolek.cz) 
Nově otevřeno od 20.3.2009 – otevírací dny: PÁ 16:00 – 19:00, SO 8:00 – 12:00,  

 
E-shop: www.nospolek.cz/eshop - zásilkový prodej 

 
Zahradní centra N.O.S. nabízí: 

 
přímý i zásilkový prodej lesních, okrasných i ovocných stromů a keřů, trvalek, vodních 
rostlin. Prodáváme semena a sazenice zeleniny i květin, dřevin, kaktusy, pěstební 
substráty, hnojiva, chemické přípravky, pěstební nádoby, květináče. 
 
Centra poskytují také komplexní služby v oblasti zakládání a údržby zeleně. Od návrhů 
zahrad a veřejných prostranství až po jejich realizace a následnou údržbu. 
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Otevírací 
hodiny: 

1.1.-
28.2. 

1.3.-
20.6. 

20.6.-
15.8. 

15.8.-
15.11. 

15.11.-
31.12. 

PO   
19:00-
20:00       

ST   
19:00-
20:00       

PÁ   
15:00-
18:00   

15:00-
18:00   

SO 8:30-
12:00 

8:00-
12:00 

8:00-
12:00 

8:00-
12:00 

8:30-
12:00 

NE   
19:00-
20:00 

19:00-
20:00 

19:00-
20:00   



 
 

 
 
 

Tento zpravodaj je neprodejný 
 

© N.O.S.  
 

 datum tisku: 4.3.2009 
náklad: 200 výtisků + elektronická verze 

 
 

Přihláška za člena Nepomuckého ornitologického spolku 
 
Jméno a příjmení:...........................................................................................................                                            
 
Datum narození:...............................Telefon / mobil:.................................................... 
 
Adresa bydliště:..............................................................................................................                                       
  
E-mail:............................................................................................................................  
 
Datum:........................................................        Podpis:................................................ 

 
 

Podpořte nás svým členstvím. Automaticky budete dostávat tento zpravodaj na Vaši 
adresu ihned poté, co vyjde. Nepravidelně budete dostávat i další materiály. Budete se  

moci dle svých možností a zájmů zapojit do naší činnosti. Vaše  projekty rádi podpoříme. 
Budete moci využívat materiální základnu našeho spolku. Průběžně budete informováni e-
mailem o všech novinkách a aktualitách. Svým členským příspěvkem zároveň podpoříte 
fungování organizace.  Čím více členů bude stát za naší organizací, tím více toho pro 

ochranu naší přírody budeme moci udělat. V případě zájmu vyplňte přihlášku, vystřihněte 
ji a zašlete na naši adresu (Klášterecká 40, 335 01 – Nepomuk). 

 


