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Akce pro následující týdny:
Pro širokou veřejnost:
3. října 2009 (sobota) 09:00 - 12:00, Švihov u Klatov

Festival ptactva ve Švihově u Klatov
sraz v 9:00 před branou vodního hradu Švihov
4. října 2009 (neděle) 09:00 - 12:00, Blovice

Festival ptactva v Blovicích
sraz v 9:00 na Hradišti v parku před zámkem
19. listopadu 2009 (čtvrtek) 08:30 - 12:30, Klatovy - Střední zemědělská škola společenský sál

Seminář "Péče o dřeviny rostoucí mimo les"
Pro členy:
Přímo pro členy není v plánu v dohledné době žádná konkrétní akce – odchyt ledňáčků se
zatím odkládá na neurčito, ale přesto chci vyzvat všechny členy ke spoluúčasti na právě
realizovaných akcích, z kterých bude spolek mít většinou i finanční příjmy.
sobota – neděle 3‐4. října..... potřebujeme větší množství lidí na výpomoc s realizací festivalu
ptactva (natažení a stažení sítí na odchyt ptáků apod.) a zejména oba dny na odpolední
výsadby aleje stromů u obcí Myslív a Nehodív, okres Klatovy.
sobota – neděle 10.‐11. října....... potřebujeme větší množství lidí na výpomoc s realizací
výsadby aleje u obcí Myslív a Nehodív a aleje u obcí Dolní Lukavice, Krasavce a Snopoušovy a
dále na odběr vzorků odchyceného hmyzu v lesním komplexu Chejlava mezi obcemi Vlčice –
Srby a Chocenice.
sobota – neděle 17.‐18. října.... se koná Kroužkovací aktiv....po letech, kdy se konal
v odlehlých městech Mikulov, Litomyšl případně Kostelec nad Černými lesy se letos bude
konat v Klatovech v areálu SZeŠ. Ačkoliv se jedná o akci spíše pro kroužkovatele, kdo by měl
zájem, může se akce zúčastnit (více informací sdělí V. Kovář), kromě této akce i tento víkend
budou probíhat výsadby stromů a bude vítána každá ruka.
sobota – neděle 24.‐25. října budeme rádi za každého pracanta při údržbě lokality NATURA
2000 – Průhonský rybník u Nepomuka. Lokalita je chráněna kvůli výskytu vzácného plže
vrkoče útlého (v Plzeňském kraji jen 2 lokality, kde je jeho výskyt prokázán), jedná se o výřez
náletových dřevin, posekání trávy a likvidaci vzniklého materiálu.
Budeme rádi za každou přiloženou ruku. Hlaste se prosím podle toho, kdo jak budete mít čas
– rádi budeme i za pouhý půlden, který nám pomůžete.....

Aktuality:
Ohlédnutí za výstavou Země živitelka 2009
Ve dnech 27.8. – 1.9. se náš spolek zúčastnil poprvé (a možná i naposledy:‐) výstavy Země
Živitelka v Českých Budějovicích. Náš stánek byl umístěn přímo na hlavní trase vedle pavilonu
Z. Oproti roku 2008 vystavovalo letos o 130 firem více. Výstava se pomalu vrací k tradičnímu
zemědělskému pojetí, což bylo znát zejména na množství vystavené techniky. Po celou
výstavu bylo nádherné letní počasí a účast lámala rekordy. Výstavu navštívilo celkem něco
málo přes 106 tisíc návštěvníků. V našem stánku jsme prodávali především sazenice rostlin a
ptačí budky. Ačkoliv jsme prodali zboží za cca 60.000,‐ Kč, po odečtení nákladů na pronájem
plochy, dopravu, nákup sazenic a výrobu budek jsme byli na nule. Spolek tak nevydělal účastí
na výstavě vůbec nic. Naštěstí jsme ani neprodělali. Na druhou stranu jsme rozdali mnoho
spolkových informačních letáků a následně se dostavil určitý zvýšený ohlas typu..... „mluvili
jsme spolu na výstavišti...“ apod.... Nechci odhadovat, kolik bychom prodělali, kdyby bylo
špatné počasí a nižší návštěvnost. Každopádně sousední stánek s květinami – firma z Lipníka
nad Bečvou, která na výstavy jezdí mnoho let a z prodeje rostlin po výstavách jsou živi, nám
sdělila, že úpadek prodeje je již třetí rok a to drastický. Ještě v roce 2006 prý na této výstavě
prodali zboží za více než 1 milion korun a loni asi za 300.000,‐. Letos byli rádi, že prodali za
100.000,‐ Kč. Ačkoliv lidí chodilo po výstavišti mnoho, lidé kupovali převážně klobásy a pivo.
Jinak šetřili. Každopádně to byla dobrá zkušenost. V budoucnu se rozhodneme, zdali se
budeme touto formou i nadále prezentovat nebo uděláme lépe, když pojedeme na celý
týden chytat ledňáčky.....:‐)
akce pro ZŠ v Letohradu
Druhé zářijové úterý jsme v ranních hodinách vyrazili přes Pardubice do podhůří Orlických
hor – do městečka Letohrad – ano, až takto daleko měli zájem o naši akci pro děti školou
povinné. V úterý odpoledne jsme dorazili na místo a prohlédli si okolí školy, kvůli výběru
místa na natažení sítí na odchyt ptáků. Ve středu brzy ráno jsme pak připravovali sítě a
ostatní, abychom v 8:00 byli připraveni na první skupinku dětí. Během dopoledne se u
našeho stanoviště vystřídal celý první stupeň. První skupinka dětí, která neměla v terénu
štěstí na odchycené ptáky, byla potěšena kolem poledne, kdy jsme několik odchycených
ptáků přinesli ukázat přímo do třídy a následně u školy vypustili. Děti i učitelé byli s akcí velmi
spokojeni a do budoucna se patrně vydáme do této oblasti znova. Níže přinášíme několik
fotografií z této akce.

Úprava hnízdišť poštolek
Na konci srpna a v první polovině září proběhlo čištění a opravení 27 barelů pro poštolky
umístěných na stožárech VVN a jednoho barelu na stromě. V Březí u Lnář byl vyvěšen nový
barel na stožár, pod kterým byl na jaře nalezen rozbitý. Na čtyřech nových lokalitách (Tisov,
Řenče, Libákovice, Kbelnice) byly vyvěšeny nové barely na stožáry VVN. Všechna hnízdiště
(kromě několika ve správě Vojtěcha Hájka) jsou připravena na další rok. Děkuji všem, kteří mi
s tím pomohli. Letošní sezóna poštolek tedy skončila.

Na přiložené mapě jsou označena kontrolovaná hnízdiště (žluté odstíny = barely, červené =
výklenky budov, střechy…).
Petra Vacíková

Aktuálně došlá zpětná hlášení
V rámci akce labutě v červenci 2009 se nám podařilo odchytit i 2 okroužkované labutě, na ně
už mi přišlo zpětné hlášení o jejich původu – přikládám níže.

Pozvánka na Festival Ptactva v ČR

Pojďte s námi obdivovat kouzlo podzimní přírody v rámci Evropského
Festivalu ptactva
Ačkoliv se to zatím ještě nezdá, nadcházející podzim ťuká na dveře. Většina lidí se už vrátila
nebo vrací z dovolenkových či prázdninových cest. Mnoho druhů ptáků se ale naopak na
cestu teprve chystá - čeká je náročný podzimní tah na jejich zimoviště. Pojďte se na tyto ptačí
cestovatele podívat společně s ornitology přímo do terénu!

Festival 2008 v Holýšově

První říjnový víkend (3. a 4. 10) je již tradičně zasvěcen Festivalu ptactva, v rámci kterého organizují
pro veřejnost ornitologové vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným
programem. Účastníci mají možnost získat mnoho informací jak o jednotlivých druzích, jejich životě,
ohrožení a možnostech ochrany, tak o fenoménu ptačí migrace obecně. Na mnoha místech
organizátoři také připravili oblíbenou ukázku odchytu a kroužkování ptáků. Některé akce jsou navíc
spojené i s prohlídkou záchranných stanic pro handicapované živočichy a s vypouštěním jejich
vyléčených ptačích pacientů zpět do přírody. Pro děti bývají nachystané různé hry a kvízy s ptačí a
ekologickou tématikou.
Za pozorováním ptáků se o tomto víkendu vydají lidé nejen v České republice, ale i v dalších zemích
po celé Evropě. Festival ptactva je totiž úspěšnou kampaní mezinárodního sdružení na ochranu ptáků
a jejich biotopů BirdLife International. Česká společnost ornitologická se jako národní partner BirdLife
Int. přidala k pravidelnému pořádání Festivalu v roce 1994.

Festival 2007 v Tovačově

Během vycházek zaznamenávají ornitologové u nás i v ostatních zemích data o celkovém počtu
pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorovaných druzích, vzácných druzích apod. Data
ještě na konci víkendu jednotlivé země zpracují, vyhodnotí a pošlou evropskému koordinátorovi,
kterým je letos nizozemský patner BirdLife Int. Vogelbescherming Nederland, který následující den
předá zpracované výsledky sdělovacím prostředkům. Výsledky letošního Festivalu si budete moci
přečíst na webu ČSO.
Udělejte si čas a pojďte s námi nahlédnout do podzimní přírody!
Všem organizátorům i účastníkům přejeme pěkné počasí a spoustu nejen ornitologických zážitků.

Seznam akcí:
PRAHA
1. Praha ‐ Toulcův Dvůr
Sraz v neděli 4. 10. v 8:00 před SEV Toulcův Dvůr (Kubatova 1/32, Praha 10). Vycházka do okolí
Toulcova Dvora, zakončená ukázkou odchytu a kroužkování ptáků (v případě příznivého počasí). V
10:30 bude připravena přírodovědná stezka s úkoly "za Ptákem roku".S sebou dalekohled a oblečení
do terénu. Pořádá ČSO ve spolupráci se SEV Toulcův dvůr. Více informací na tel.: 271 750 548, e‐mail:
info(zavináč)toulcuvdvur.cz.
STŘEDNÍ ČECHY

2. Cvrčovice (okr. Praha – východ)
Sraz v sobotu 19.9. v 8:45 na zastávce Dřevčice (směr Praha). Do Dřevčic se můžete dopravit z Prahy
(metro Letňany nebo Českomoravská) autobusem 375 směr Brandýs nad Labem. Tentokrát půjdeme
proti proudu Vinořského potoka Cvrčovickým údolím do Cvrčovic (Podolanky). S sebou
nepromokavou obuv, sportovní oblečení a dalekohled. Za příznivého počasí ukázky odchytu a
kroužkování ptáků. Vedou Vít Štancl a Rastislav Švec (mob.: 606 147 227).

3. Hostivické rybníky
Sraz v sobotu 3. 10. v 9:00 na konci hráze Litovického rybníka (směrem od Litovické ulice). Vycházka
povede po naučné stezce kolem rybníků a součástí bude soutěž pro děti. Předpokládaný konec v
11:30. Pořádá ČSO ve spolupráci se ZO ČSOP Hostivice. Vede Ota Vorel a Jana Vojtová (mob.: 775 294
492).
4. Jezero (okr. Benešov)
Sraz v neděli 4. 10. v 8:30 na návsi u kapličky. Vycházka na jezerské rybníky. V případě příznivého
počasí ukázka odchytu a kroužkování, včetně dravců. Pořádá ČSO ve spolupráci s Muzeem
Podblanicka a CHKO Blaník. Vedou Pavel Procházka a Jiří Pokorný,mob.: 724 002 223, e‐mail:
jiri.pokorny(zavináč) nature.cz.
5. Mělník
Sraz v sobotu 3. 10. v 8:00 hodin před budovou mělnického muzea na náměstí Míru vedle radnice.
Trasa povede přes starý most a Hořínský park ke zdymadlům a dále k Vltavě, kde bude připravena
ukázka odchytu a kroužkování ptactva. Vede Petr Lumpe, mob.: 728 148 417, e‐mail:
lumpe(zavináč)muzeum‐melnik.cz.
6. Měšice
Sraz v neděli 4. 10. v 8:30 u nádraží ČD Měšice u Prahy (Po příjezdu vlaku od Prahy 8:22).
Vycházka bude vedena podle soustavy rybníků mezi Měšicemi a Mratínem. V případě příznivého
počasí ukázka kroužkování. Vede Martin Sládeček, mob.: 737 569 818.
7. Rybník Musík u Dublovic (okr. Příbram)
Sraz v sobotu 3.10. v 9:00 na hrázi rybníka Musík. Pozorování ptáků na hladině i v porostech v okolí
rybníka, spojené s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků. Organizuje Lukáš Viktora (mob.: 777 579
542) a Josef Veselý.
8. Srbsko
Sraz v sobotu 3. 10. v 8:30 na zastávce ČD Srbsko. Procházka po nově navrhnuté maloplošné
chráněné oblasti Vanovice (vycházka ze Srbska podél Berounky směr Karlštějn). Ukázka odchytu a
kroužkování ptactva. Pořádá ČSO ve spolupráci s CHKO Český kras. Vede Jaroslav Veselý a Pavel
Janda.
9. Vavřinecký rybník (okr. Kutná Hora)
Sraz v sobotu 3. 10. v 7:30 na parkovišti před hřbitovem v obci Vavřinec. Uskuteční se vycházka po
jižním břehu Vavřineckého rybníka, spojená s pozorováním a určováním ptactva. Za příznivých
podmínek ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Vede Jan Křivský, mob.: 732 560 647, e‐mail: jan.krivsky (zavináč) centrum.cz.
10. Žehuňský rybník
Sraz v sobotu 3. 10. v 7:45 na severním konci hráze u přepadu (poblíž křižovatky silnic s odbočkami na
Dobšice a Hradčany). Trasa exkurze povede po severním břehu rybníka po obec Zbraň. V případě
příznivého počasí ukázka odchytu a kroužkování ptáků (M. Jelínek). Vede Lubor Urbánek, tel.: 461
615 270 (do zaměstnání), mob.: 604 824 652.

ZÁPADNÍ ČECHY

11. Blovice
Sraz v neděli 4. 10. v 9:00 na Hradišti v parku před zámkem. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků a
další doprovodný program. Pořádá Nepomucký ornotologický spolek, vede Václav Kovář, mob.: 777
900 519, e‐mail: nos(zavináč)nepomuk.cz.
12. Bor u Tachova
Sraz v sobotu 3. 10. v 9:00 před bránou borského zámku. Trasa vycházky bude probíhat od borského
zámku přes zámecký park až k rybníku Tážný. V průběhu vycházky proběhne přednáška na aktuální
téma. Akce proběhne pod vedením Karla Machače (mob.: 721 962 801). Bližší informace lze získat i
na městském úřadu v Boru u p. Krasanovské.
13. Jivjanské rybníky (Holýšov)
Sraz v neděli 4. 10. v 7:30 u radnice v Holýšově nebo v 8:00 na hrázi Jivjanského rybníka. Program:
procházka kolem soustavy Jivjanských rybníků. Akce se koná za každého počasí. Občerstvení
zajištěno. Pořádá Holýšovský ornitologický klub, vede Libor Schröpfer, mob.: 732 370 036.
14. Planá u Mariánských Lázní
Sraz v sobotu 10. 10. v 7:00 na vlakovém nádraží v Plané. Půjde se k Anenským rybníkům a zpět. S
Sebou dalekohled a oblečení do terénu. Vede Pavel Řepa. Pořádá ČSO ve spolupráci s CHKO
Slavkovský les a CEV Kladská. Více info na csop(zavináč)slavkovskyles.cz.
15. Rokycany
Sraz v neděli 4. 10. v 9:00 před sídlem ČSOP Rokycany (Švermova 748/II, Rokycany). Ornitologická
vycházka kolem Klabavské přehrady, prohlídka záchranné stanice pro handicapované živočichy. S
sebou vhodné oblečení a obuv, dalekohled, drobný peníz a něco na opečení. Návrat do Rokycan v
odpoledních hodinách. Pořádá ČSO ve spolupráci se ZO ČSOP Rokycany. Vede Pavel Moulis, mob.:
603 239 922, email: pavel.moulis(zavináč)tiscali.cz.
16. Švihov (okr. Klatovy)
Sraz v sobotu 3. 10. v 9:00 před branou vodního hradu Švihov. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků a
další doprovodný program. Pořádá Nepomucký ornotologický spolek, vede Vojtěch Hájek, mob.: 607
222 425.

JIŽNÍ ČECHY
17. Českobudějovické rybníky
Sraz v sobotu 3. 10. v 9:30 na konečné zastávce busu č. 1 v Haklových Dvorech v Českých
Budějovicích. Vede Petr Bürger, e‐mail: burger(zavináč)muzeumcb.cz .
18. Rybník Řežabinec, Ražice
Sraz v sobotu 3. 10. na pozorovací veži u rybníka Řežabinec od 9:00 do 13:00. Jelikož je stanoviště
stálé, lze přicházet kdykoliv v průběhu. Ukázka odchytu a kroužkování, pozorování stativovými
dalekohledy. Pořádá ČSO ve spolupráci s Prácheňským muzeeum v Písku, vede Jiří Šebestian, e‐mail:
sebestian(zavináč)prachenskemuzeum.cz, tel.: 382 201 111, mob.: 607 720 398.

19. Tchořovice u Blatné
Sraz v neděli 4. 10. v 9:00 na zastávce ČD v Tchořovicích u Blatné. Z Blatné je možné přijet na kole,
autem, přijít pěšky či využít autobusu linky J. Hradec ‐ Karlovy Vary (přes Písek a Sedlici) ‐ odjezd z
Blatné (Palackého ulice) v 8:59, příjezd do Tchořovic v 9:06 (počkáme na zastávce). Vycházka povede
k rybníkům Hořejší, Starý, Radov, Kaprov a Dolejší a zpět do Tchořovic. Bude možné shlédnout ukázku
kroužkování. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku lze doporučit, k dispozici budou i velké
stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně, vycházka potrvá
maximálně do 13:00. Kdo se mailem předem nahlásí a přijede do Tchořovic do 6:52 (čas příjezdu
vlaku od Blatné) může se s kroužkovateli zúčastnit i začátku kroužkovací akce. Pořádá ČSO ve
spolupráci s ZO ČSOP Blatná. Vedou Petr Pavlík a Petr Louda. Více informací na
csopblatna(zavináč)seznam.cz.
20. Zliv (okr. České Budějovice)
Sraz v sobotu 3. 10. v 9:25 na nádraží ČD ve Zlivy (po příjezdu vlaku z Českých Budějovic). Vycházka ke
Zlivskému rybníku, pak eventuálně k rybníku Volešku nebo Bezdrevu. Povídání o ptačí oblasti
Českobudějovické rybníky, možná ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Vojta Kubelka, mob.:
721 018 336, e‐mail: kubelkav(zavináč)gmail.com.
SEVERNÍ ČECHY

21. Blatno (okr. Louny)
Sraz v sobotu 3.10 v 8:30 na hrázi Blatenského rybníka (cca 250m od nádraží ČD Blatno u
Jesenice). Budeme sčítat ptactvo na rybnících Velký, Horní a Dolní Fikač, Blatenský a
Velečínský. Po ukončené vycházce možnost navštívit stálou přírodovědnou expozici
muzea v Jesenici. V případě vhodného počasí bude po vycházce probíhat vypouštění ptáků ze
záchranné stanice do volné přírody. Pořádá ČSO ve spolupráci se záchrannou stanicí pro
handicapované živočichy AVES a ROS Fénix. Vede Milan Tichai (mob.: 608 301 387, e‐mail:
r.o.s.os(zavináč)seznam.cz) a Radek Remar.
22. Černousy (okr. Liberec)
Sraz v neděli 4. 10. v 9:20 na nádraží ČD v Černousích (počká se na příjezd vlaku z Liberce v 9:19).
Vycházka do Polska k jezeru Witka. S sebou doklady – přechod přes hranice. Za příznivého počasí
ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Martin Pudil, mob.: 732 716 726.
23. Česká Lípa
Sraz v neděli 4. 10. v 9:00 před hlavní budovou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (nám.
Osvobození 297). Tradiční vycházka do blízkého okolí České Lípy ve směru k Holému vrchu a nivou
řeky Ploučnice do Dubice, kde proběhne ukázka odchytu a kroužkování. Vede M. Honců (mob.: 605
086 242, e‐mail: honcu(zavináč)muzeumcl.cz) a M. Netolická. Pořádá ČSO ve spolupráci s
ekoporadnou Orsej.
24. Kadaň
Sraz v sobotu 3. 10. v 9:00 před gymnáziem. Vycházka do Rooseweltových sadů a na kraj Kadaně za
polními ptáky. Součástí ukázka odchytu a kroužkování, povídání o vyvěšování budek a zimním
přikrmování ptáků. Vede Michal Podhrazský, mob.: 724 518 102. Pořádá ČSO ve spolupráci s ZO ČSOP
Zelená stopa.
25. Roudnice nad Labem
Ve čtvrtek 1. 10. od 18:00 v sále městské knihovny v Roudnici nad Labem proběhne při příležitosti
Festivalu přednáška Stanislava Chvapila na téma „Noční ptáci“ s nahrávkami hlasů a diapozitivy.

26. Roudnice nad Labem
Sraz v sobotu 3. 10. v 8:30 u řeky Labe pod mostem. Dalekohledy s sebou. Součástí ukázka odchytu a
kroužkování ptactva. Vede Stanislav Chvapil. Pořádá ČSO ve spolupráci s CEV Ciconia.
27. Turnov
Sraz v sobotu 3. 10. 8:00 na vlakové zastávce Turnov město. Trasa vycházky v délce cca 5 km povede
z Turnova Hruboskalskem do Sedmihorek. Pořádá ČSO ve spolupráci se správou CHKO Český ráj. Vede
Zdeněk Mrkáček, mob.: 728 241 825, e‐mail: zdenek.mrkacek(zavináč)nature.cz.
VÝCHODNÍ ČECHY

28. Bohdanečské rybníky
Sraz v sobota 3. 10. v 9:00 u bohdanečského mlýna (spojení trolejbusem č. 3 z Pardubic). Procházka
rybničnatou krajinou cca 3 km (nutná obuv do vlhka), pozorování ptáků + malá soutěž o ceny. Vede
Martin Paclík, e‐mail: bohdanec.rybnik(zavináč)centrum.cz.
29. Červený Kostelec (okr. Náchod)
Sraz v sobotu 3. 10. v 8:30 na hrázi rybníka Špinka. Pozorování ptáků kolem místních rybníků, ukázka
odchytu a kroužkování ptáků. Akci vedou David Bubák (mob.: 723 506 067) a Petr Kafka (mob.: 732
287 356).
30. Hradec Králové
Sraz v sobotu 3. 10. v 8:00 pod mostem na soutoku Labe s Orlicí (na levém břehu řeky u Fakultní
nemocnice). Procházka podél Labe a jeho slepých ramen (cca 3 km). Pozorování a určování ptactva. S
sebou dalekohled, vhodné oblečení do terénu, svačinu a dobrou náladu. Ukončení akce na zastávce
MHD Podzámčí. Vede Libor Praus, mob.: 605 522 692, e‐mail: prabor(zavináč)centrum.cz.
31. Jaroměř
Sraz v soboru 3. 10. v 7:30 před záchrannou stanicí Jaro Jaroměř. Vycházka do okolní přírody, po
návratu prohlídka stanice handicapovaných živočichů, poté promítání filmu a diskuze. S sebou
dalekohled, příruční atlas ptáků a zvídavost pro tajemství přírody. Předpokládaný konec akce v cca
11:30. Pořádá ČSO ve spolupráci s A Rocha a ZO ČSOP Jaro Jaroměř. Vede Pavel Světlík, mob.: 775
042 228.
32. Litomyšl
Sraz v neděli 4. 10. 2009 v 7:45 u železniční stanice Litomyšl‐zastávka (u benzínové pumpy Agip).
Exkurze po trase Velký Košíř přes Nedošínský háj na rybníky u Tržku. V případě příznivého počasí
bude na Velkém Košíři provedena ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá ČSO ve spolupráci s
Domem dětí a mládeže v Litomyšli a s 50/03 ZO ČSOP Litomyšl. Vede Lubor Urbánek, tel.: 461 615
270 (do zaměstnání), mob.: 604 824 652.
33. Smrček (okr. Chrudim)
Sraz v sobotu 3. 10. v 8:30 u autobusové zastávky. Vycházka k okolním rybníkům, pozorování ptáků,
ochrana ptáků a ukázka kroužkování. Akci vedou František Bárta (mob.: 602 225 749) a Jan Horák.
Organizuje Vč. pobočka ČSO, Správa CHKO Železné hory a Spolek pro ochranu mokřadů.

VYSOČINA

34. Svratka
Sraz v sobotu 3. 10. v 8:00 před ZŠ Svratka. Odchyt ptáků v údolní nivě řeky Svratky a okolí
Svrateckého rybníka. Pořádá pobočka ČSO na Vysočině, vede Jaromír Čejka (mob.: 604 234 716).
35. Vepříkov (okr. Havlíčkův Brod)
Sraz v neděli 4. 10. v 08:00 na hrázi Jiříkovského rybníka u informační tabule ornitologické pozorovací
stezky.Vycházka po Ornitologické pozorovací stezce okolo Jiříkovského rybníka a PR Havranky.
Pozorování přírody, určování ptačích druhů, opékání špekáčků, prohlídka zajímavých přírodních
lokalit. Pořádá Ornitologický klub Vysočina. Vede Jaroslav Rychlý, mob.: 728 321 912.
JIŽNÍ MORAVA

36. Rousínov
Sraz v sobotu 3. 10. v 8:00 ned vesnicí Kroužek. Vycházka do přírody bude spojena s odchytem a
ukázkou kroužkování ptáků. Pořádá ČSO ve spolupráci se ZO ČSOP Rousínov. Vedou Petr Procházka
(mob.: 723 422 117) a Jiří Bartl (mob.: 605 876 078).
37. Sedlec u Mikulova – rybník Nesyt
Sraz v sobotu 3. 10. v 8:30 na zastávce ČD. Pozorování ptactva, ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Vede Josef Chytil. Pořádá ČSO ve spolupráci s ORNIS Přerov a CEV Pálava. Více info na tel.: 581 219
910 (ORNIS), 519 513 339 (CEV Pálava).
SEVERNÍ MORAVA

38. Karviná ‐ Staré Město
Sraz v sobotu 3.10. v 8:00 u Hájenky (na konečné autobusu č. 4). Vede Kurt Rusek, mobil: 603 449
367.
39. Tovačov
Odjezd linkového autobusu v sobotu 3 .10. v 6:50 z autobusového nádraží Přerov (nást. č. 13), sraz u
sádek v Tovačově v 7:30. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na
Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na
hrázi rybníka. Mimo obvyklých druhů se dá předpokládat i přítomnost tažných druhů putujících do
svých zimovišť. Exkurzi povede Adolf Goebel, tel.: 776 064 743, e‐mail: goebel(zavináč)mos‐cso.cz.
40. Třemešské rybníky u Šumperka
Festival od čtvrtka 1. 10. do soboty 3. 10. každý den od 8:00 do 18:00. Pozorování, odchyt,
kroužkování a určování ptáků. Organizuje Středisko ekologické výchovy DDM Vila Doris Šumperk.
Kontakt: Petr Šaj, mob.: 731 186 056, e‐mail: saj(zavináč)doris.cz.
41. Záhlinice
Sraz v neděli 4. 10. v 8:30 v Záhlinicích u hostince U Čápa. Projdeme společně soustavu rybníků a
nahlédneme zcela jistě nejen do tajů ptačí říše. Akce se koná za každého počasí a končí přibližně
okolo 13:00. Akci organizuje ČSO ‐ MOS ve spolupráci se ZO ČSOP Hulín.
Vede Pavel Šálek, mob.: 606 541 859, e‐mail: pavelkalous(zavináč)seznam.cz.

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni
a
DES OP ‐ Záchranná stanice živočichů Plzeň
Vás u příležitosti Světového festivalu ptactva srdečně zvou
v sobotu 3.10. 2009 na
PODZIMNÍ ORNITOLOGICKOU VYCHÁZKU
Sraz účastníků nenáročné vycházky (cca 3 km) je v 9:00 hod. na hrázi Boleveckého rybníku
(občerstvení a parkoviště), odkud se za doprovodu ornitologa půjde na Bílou Horu a přes
lávku u kostela sv. Jiří až do
Záchranné stanice živočichů v Doubravce.
U Pecihrádku pro Vás plzeňští kroužkovatelé připravili ukázku odchytu a kroužkování volně
žijícího ptactva.
Kterou lze navštívit i samostatně a to pouze v sobotu 3.10
od 9:00 do 11:00 hod.
Zakončení celé akce bude v areálu Záchranné stanice živočichů, kde si budete moci
prohlédnout expozici lebek, vajec, vývržků, kroužků, hnízd, budek, krmítek a také živé (právě
se léčící) pacienty .
Pro všechny účastníky vycházky nebude chybět ani menší občerstvení v podobě opékání
špekáčků.
S sebou si nezapomeňte dalekohled, pevnou obuv a dobrou náladu!
Pozn.: Při dobré vůli a kapce snahy je trasa absolvovatelná i s dětským kočárkem.
U této příležitosti se bude zároveň konat i
Den otevřených dveří na
Záchranné stanici živočichů
V Záchranné stanici živočichů Vás rádi přivítáme
a to tentokrát pouze v sobotu
3. 10. 2009 od 9:00 do 17:00 hodin.
Najdete nás na adrese Zábělská ul. 75 v Plzni – Doubravce
(cca 250 m za konečnou trolejbusu č. 16 směr Chrást)
Případné dotazy na tel. 777 145 960

