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ÚVOD 
 

Nedávno nastal nový rok a jako každoročně bych chtěl úvodem bilancovat a shrnout 
výsledky naší činnosti. Je to již trochu otřepané, ale i přesto zde budu hodnotit, co se nám 
povedlo a co nepovedlo. Více podrobností o uplynulém roce však naleznete v závěrečné 
zprávě, která je součástí tohoto zpravodaje. 

 
V ruce držíte „již“ třetí vydání zpravodaje DATEL. V obou minulých číslech jsem na 

těchto řádcích popisoval hlavně to, co se nám nepovedlo, a toho, co se nám povedlo, bylo 
poskrovnu. Rok 2004 je však prvním rokem, který můžu hodnotit prakticky jen kladně. 

 
Úspěch se částečně odvíjí od množství financí, které má organizace k dispozici. A 

právě rok 2004 byl dosud nejúspěšnějším rokem naší organizace v získávání financí. 
Příjmy byly o více než 100% vyšší než v minulých letech. Díky tomu byl položen dobrý 
základ pro úspěšné fungování spolku a poprvé v historii jsme neskončili v červených 
číslech. Byl bych však nerad, kdybychom usnuli na vavřínech. Letošní rok, co se financí 
týče, opět pravděpodobně spadneme – možná až  na úroveň let předchozích. Kromě 
úspěchu „finančního“ jsme uspěli i v pořádání akcí pro veřejnost, které byly veskrze 
všechny kladně přijaty  veřejností.  I počet návštěvníků vzrostl. Úspěšná byla i mediální 
propagace spolku – zejména návštěvy reportérů Českého rozhlasu Plzeň na našich akcích 
a odvysílané pozvánky na naše akce na rádiích Šumava, Karolína a Český rozhlas Plzeň. 
Řádky o naší organizaci se objevili mimo jiné v MF Dnes, Plzeňském deníku a mnoha 
místních periodikách. 

 
Slovo „úspěch“ nepřestanu skloňovat ani v tomto odstavci. Díky pochopení Obecního 

úřadu v Klášteře u Nepomuka jsme získali konečně prostory pro klubovnu. Tu jsme si 
zařídili v areálu bývalých kasáren na Zelené Hoře u Nepomuka. Úspěch zaznamenala i 
členská základna. Počet členu N.O.S. stoupl a k 15.1.2005 má spolek 30 členů. I 
samostatnost a aktivita členů byla větší a doufám, že letos bude ještě lépe. 

 
Jako poděkování obdrželi všichni členové N.O.S. v roce 2004 „spolkové“ tričko. I zde 

bych jim chtěl ještě jednou poděkovat, stejně tak i všem příznivcům spolku a spřízněným 
organizacím. Nesmí opomenout ani donory a sponzory. Zejména děkuji Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje, ČSOP a městu Nepomuk za poskytnutí dotací. Také bych chtěl 
poděkovat Západočeské pobočce ČSO v Plzni. Dále p. Průchovi – prodejna nářadí 
Nepomuk, za poskytnuté slevy. Obecnímu úřadu v Klášteře u Nepomuka za poskytnutí 
prostor na klubovnu. A zároveň i těm, kteří využili služeb naší organizace, a tím nás 
podpořili: Obecnímu úřadu Ždírec, pí. Evě Vencovské ve Dvorci, DESOPu Plzeň a České 
spořitelně a.s. Poděkování patří také těm neznámým dárcům, kteří přispěli na našich 
akcích, a zároveň M. Veselému za spolufinancování  jednoho z projektů. 

 
Již uběhlo pár týdnů roku 2005 a vypadá to, že i ten bude korunován úspěchem! Nic 

lepšího si nelze přát. 
 
Přeji příjemné  čtení našeho zpravodaje. 

 
Václav Kovář – předseda organizace 

 
 
Úvod                1 



ZIMNÍ SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ 
- souhrnné informace -  

(Václav Kovář, e-mail: vaclavkovar82@seznam.cz) 
  

O víkendu 15-.16.1.2005 se konalo již tradiční mezinárodní zimní sčítání vodních ptáků 
(International waterbird census). Této akce, stejně jako v předchozím roce, se zúčastnil i 
náš spolek. Podařilo se nám pokrýt velkou část jihozápadních Čech. Díky teplému počasí, 
které předcházelo akci, bylo letos sečteno mnohem méně vodních ptáků než v roce 
předchozím. Nejvíce kachen divokých bylo sečteno na řece Úslavě na Blovicku – 153 ex.  

 
Souhrn: 

 
sčitatelé:  
 
Václav Kovář, Václav Hájek, Vojtěch Hájek, Martin Veselý, Jiří Silovský, Lucie Fantová, 
Roman Simko, Jiří Šůs, Martin Barák, Daniel Starinský, Václav Kraus, Stanislav Žežulka, 
Jarka Kantová, Pavel Janda, Bohuslav Šotola, Petra Vacíková a Alena Řeřichová. 
 
sčítané rybníky: 
 
Kozčínský, Buxin, Myslívský, Jednota, Čepinec, Chudinka, Maňovská, Žinkovský, 
Vejsovský, Klášterský, Špitálský, Dvorecký (Biologický), Panský, Huťák u Vlčic, rybníčky 
pod Ždírcem, kaskáda rybníků u Měcholup u Klatov (Němčice – Měcholupy), Lužanský, 
Točnický (Vícenický), Podhrázský, Čedík a rybník v Klatovech v parku. 
 
sčítané vodní toky: 
 
Úslava (Bradlava): Plánice  - Žinkovy – Klášter – Srby – Ždírec – Blovice - Nezvěstice 
Úhlava:  Beňovy u Klatov – Dolany – Švihov – Lužany – Přeštice – Dolní Lukavice - 
Předenice 
Otava: Horažďovice – Střelské Hoštice 
Muchovka: Nepomuk – soutok s Úslavou 
Myslívský potok: Dvorec – soutok s Úslavou 
Drnový potok: Luby u Klatov – soutok s Úhlavou 
 
výsledky: 
 
kachna divoká: 1.168 ex., husa sp.: 60 ex., volavka popelavá: 41 ex., labuť velká: 20 ex., 
ledňáček říční: 18 ex., konipas bílý: 7 ex., skorec vodní: 6 ex., konipas horský: 2 ex., polák 
chocholačka: 2 ex., polák velký: 1 ex., hvízdák eurasijský: 1 ex., kormorán velký: 1 ex., 
volavka bílá: 1 ex. 
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ZIMNÍ SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ 
- z pohledu ...náctiletých členek spolku -  

(Petra Vacíková & Alena Řeřichová) 
        
 

 V sobotu 15.ledna se konalo mezinárodní sčítání vodního ptactva. Členové našeho 
spolku se rozdělili na několik skupin a v nich prošli přidělená území. My jsme šli nakonec 
s Vaškem Kovářem. Sčítali jsme Úslavu mezi Ždírcem a Nezvěsticemi. Na nádraží jsme šly 
pěšky, a protože jsme jeli vlakem, vzaly jsme si džíny a tenisky. S Vaškem jsme měli sraz 
před jeho domem. Při pohledu na něj jsme byly v šoku a on byl v šoku z nás. Jeho sexy 
gumáky skvěle ladily s lopatkou připevněnou k batohu. Černou čepici, přísně naraženou do 
čela, by mu mohl i krteček závidět. 

           
Vlakem jsme dojeli do Ždírce. Abychom nemuseli obcházet trať, seběhl Vašek 

z hrozného srázu pod železniční most. S donucením jsme s dalekohledem v ruce, výrazem 
smrti v očích a strašným jekotem seběhly kopec také. Na mostě jsme se sešli s Jirkou 
Silovským a jeho přítelkyní, kteří sčítali proti proudu řeky Úslavy. My jsme šli přes Vlčice, 
Blovice, Zdemyslice a Žákavou do Nezvěstic. 

            
Jelikož měl Vašek jako jediný gumačky, musel nás přes řeku několikrát přenášet. Ne, 

že bychom mu nevěřily, ale pohled na jeho rozklepaná kolena mluvil za vše, a v nás budil 
strach skoro stejný jako koně, v jejichž ohradě jsme se ocitali hodně často. „Ty hnědý 
vyšlechtili indiáni, aby žrali bělochy…“. Tak přesně tohle Vašek řekl, když jsme šli kousek 
od hnědého koně, který se pásl a jedním okem neustále koukal naším směrem.Vrchol byl, 
když jsme přelézali ohradník. „Vašku, je v tom drátu proud?“ Zeptali jsme se. „Ne, určitě 
ne“, zněla odpověď. Chtěly jsme si drát snížit, abychom ho mohly přeskočit. Dostaly jsme 
ránu proudem.Teda moc to nebolelo, ale lekly jsme se pěkně. Vašek se opravdu dobře 
bavil. 

           
 V Blovicích jsme navštívili Aleše. Ten nám vyprávěl o svém kamarádovi, který se 

vyžívá v tom, že sahá na ohradníky. Zdrželi jsme se jen chvilku, protože si Vašek myslel, 
že nestihneme zpáteční vlak, a tak ještě zrychlil krok. Tvrdil, že jde svojí normální chůzí. 
Šly jsme nejmíň deset metrů za ním a skoro jsme běžely, abychom mu stačily. 

           
Neustále jsme byli v kontaktu s ostatními skupinami. Nikdo, až na Standu, který šel 

s Danym, Martinem a Vencou, do vody nespadl. Žádná zajímavá pozorování, kromě 
lovícího ledňáčka a hejna hus, jsme neměli. Vlak nám stejně ujel, a tak pro nás musela 
přijet paní Kovářová. Na konci našeho putování jsme vypadaly ještě hůř než Vašek na 
začátku. Kalhoty jsme měly špinavé od bahna až po kolena a tenisky nám maminy 
vyhodily. Přes všechny útrapy to byla hezká procházka a těšíme se na další sčítání. 
                                                                                              

Petra a Alča 
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ZIMNÍ SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ 
- z pohledu terénního ornitologa -  

(Václav Kovář, e-mail: vaclavkovar82@seznam.cz) 
 

O víkendu 15.-16. ledna 2005 se konalo tradiční zimní sčítání vodního ptactva. Do 
sčítání se jako v předchozím roce zapojil i náš spolek. Cca týden před sčítáním jsem 
definitivně rozdělil naše úseky mezi jednotlivé členy – zejména mužského pohlaví. To se 
však nelíbilo 2 mladým členkám, které se chtěly do sčítání také zapojit. Rozhodl jsem se, 
že je vezmu s sebou, abych je v terénu trochu vycvičil. (Kdybych věděl, jaká to bude 
přítěž...) 

 
Ačkoliv jsem jim několikrát důsledně zopakoval, aby se oblékly pořádně do terénu, co 

se obuvi i  oděvu týče, byl jsem šokován, když jsem je v sobotu 15. ledna v ranních 
hodinách uviděl. Na nohách plátěné tenisky na léto, ponožky sotva pod kotníky a i oblečení 
bylo určeno spíše někam do města než do terénu. Udiven jsem však nebyl jen já. Ihned 
jsem byl vystaven posměchu za to, jak jsem oděn. Je tedy pravda, že na nádraží jsem se 
před lidmi za svůj vzhled bezdomovce trochu styděl, ale nakonec jsem byl rád, že jsem se 
tak oblékl. 

 
Ve Ždírci jsme vystoupili z vlaku a seběhli na most přes Úslavu, kde jsme měli sraz 

s Jirkou Silovským a jeho přítelkyní. Ti šli proti proudu směrem na Dvorec, my jsme vyrazili 
po proudu směr Nezvěstice. Hned po pár metrech chůze silně podmáčeným terénem jsem 
ocenil své zateplené gumovky. Holky však radost ze své obuvi určitě neměly. Plátěnky 
promočené, bahno až po kotníky. Já se jen smál (i když mi jich bylo trochu líto). Bylo vidět, 
že v podobném terénu jdou poprvé, a tak jsem musel neustále brzdit svou chůzi, abych jim 
neutekl. Časem jsem se smířil s tím, že nám ujede vlak a bude pro nás muset někdo přijet. 
V Blovicích jsme si celí hladoví dali v parku u řeky oběd a pak jsme hned pokračovali dál. 
Neustále jsem musel odpovídat na dotěrné otázky typu: „Nemůže na nás z toho rákosí 
vyběhnout nějaké zvíře? Neudělají nám ty koně něco?“ apod. Zapomněl bych zmínit, že si 
asi holky neuvědomily, že na několika místech se do Úslavy vlévají různé přítoky, a tudíž 
jsem je musel vzít na záda a přenášet. V přítocích teklo dost vody. Měl jsem co dělat, 
abych udržel na kluzkém dně a v silném proudu rovnováhu, naštěstí vše dobře dopadlo. 
Kolem 15:00 jsme došli vyčerpaní do Nezvěstic.  

 
Co se týče ptáků, měli jsme několik zajímavých pozorování, nejvíce nás ale nadchlo ve 

Zdemyslicích na mostě sledování lovícího ledňáčka říčního – seděl cca 5m vysoko nad 
řekou asi 20m od nás, dalekohledem se parádně sledoval. Za chvíli skočil „šipku“ do vody 
a během pár vteřin už polykal rybku na vrbě na protějším břehu. 

 
Doufám, že se holky ponaučily a příští rok, pokud je letošní sčítání neodradilo, se lépe 

oblečou. Na závěr musím ještě podotknout, že tuto akci naštěstí nikdo z nás neodstonal. 
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Z deníčku manželky ornitologa  

 

 

Redakci časopisu Datel se podařilo získat několik kapitol z knihy psané mladou 
nadějnou autorkou. Zde uveřejňujeme několik úryvků, které jsou tímto publikovány veřejně 
poprvé… 

 
z kapitoly „Jak jsem fotografovala ptáky“ 

 
Se zájmem o nový digitální fotoaparát jsem se nějak sžila s představou, že budu fotit 

ptáky, a po jeho zakoupení jsem se o to také několik dní marně pokoušela. Na chalupě, 
kde se ptáci ozývají naprosto odevšad a chvílemi má člověk pocit, že po nich i chodí, jsem 
při prvním odhodlání zachytit ty potvory novým strojem propadla naprosté beznaději. Pták 
se nedá vyfotit. Ve chvíli, kdy si sedne a já ho zaměřím, uletí. Ještě častěji počká na 
okamžik těsně před stisknutím spouště. Při své mírně cholerické povaze jsem ta milá 
zvířátka označila už první den marného snažení za svině prťavý. Manžel se zhrozil a 
pohoršil a pravil, že jim tak nesmím říkat, i když je to pravda. 

 
z kapitoly „Jak jsem se účastnila Vítání ptačího zpěvu“ 

 
A já se nechám vylákat na ptačí víkend na chalupě. To zase v sobotu místo 

zaslouženého odpočinku vstávám s manželem v šest hodin, abychom jeli s jeho 
kumpánama a la „Bylo nás pět“ do Klatov, kde se má konat vítání ptačího zpěvu. Manžel a 
jeho kumpáni jsou pořadatelé, takže i když je to od osmi, my tam musíme být už v 6:50, 
aby se to stihlo připravit. Já jedu jako fotograf a podkladek diváků a klidně bych tam mohla 
přijet až v osm, ale jak bych se tam dostala, že?  

 
Při odchytu ptáků do ornitologických sítí jsem s hrůzou v očích pozorovala, jak kluci 

vymotávají chyceného ptáka ze sítě a co pět sekund jsem vydávala hysterické výkřiky typu 
„pozor na hlavičku“ nebo „ať se neuškrtí“ a oni mi se stoickým klidem sdělili, že to opravdu 
není první pták, kterého takhle vymotávají a že vědí, že to vypadá hrozně, ale je to v 
pohodě. Raději jsem odešla, ale od té doby jsem se o ty chycené šmudly přestala bát. 
Zaujalo mě, že se ptáci chytali do sítí nejvíc zrovna v té době, kdy to bylo nejvíce žádoucí, 
protože Vašek předváděl účastníkům kroužkování. I já jsem poprvé viděla zblízka 
kroužkování ptáků. Ale víc mě bavilo sledovat ty sítě, jestli se tam zase někdo nechytil.  
 

Osvědčila jsem se i jako ten podkladek pro účastníky, protože se ke mně hned v úvodu 
vrhly dvě paní, které přišly každá sama, a s radostí ke mně běžely se slovy, „Jéé, jsou tu 
přece jen nějaké ženské.“ Ano, byla jsem dobrý podkladek. V průběhu mě prokoukly, že 
nejsem tak úplně pravý účastník, a už se ke mně tolik netulily, ale za to se na mě s důvěrou 
obracely s různými typy dotazů, z nichž na většinu jsem měla místo odpovědi dobrou radu, 
aby se zeptaly tady někoho z těch kluků.  
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Jednou z velkých atrakcí pro návštěvníky byl Martinův stativový dalekohled. Tady si 
musím trošku přihřát polívčičku, protože jsem to byla já, kdo mu ho koupil k Vánocům, ale 
vybral si ho sám. Martin dalekohled připravil do výšky vhodné pro dospělé a děti útrpně 
čekaly, až se dospělí kouknou a dalekohled jim sníží dolů, aby se také mohly do toho 
zázraku podívat. Nakonec se dočkaly a jako první se tam hrnul jeden malý chlapeček. 
Bohužel se ukázalo, že nebude schopen zkoordinovat svoje malá očička tak, aby se 
podíval do monokuláru. Neuměl zavřít jen jedno, tak mu někdo poradil, ať si to jedno 
přikryje ručičkou a druhým se dívá. Zkusil to a vrazil do dalekohledu. Když to Martin zase 
zaměřil, šel to zkusit znovu. Přikryl si rukou jedno oko, druhé ZAVŘEL a stál před 
dalekohledem. „Vidíš ho?“, ptalo se ho několik dospělých současně. Kýval, že ano. Prý vidí 
ptáčka. 

 
z kapitoly „Jak jsem chtěla pomáhat“ 

 
Na čtvrté akci pro veřejnost v Nepomuku jsem se osmělila natolik, že jsem si troufla 

požádat o přidělení nějakého úkolu v rámci příprav vzdělávacího stanoviště. A dostalo se 
mi té cti, že mně a Jirkovi Vojta vyndal z kufru auta krabici s vycpanými ptáky a my jsme je 
měli umístit na panel, kde pod háčky zatím zely prázdnotou nápisy s názvy ptáků. Oba 
jsme se nadšeně a s vervou vrhli na krabici, ve které byli vycpaní ptáci prokládaní 
zmačkanými novinami. „Umístěte je všechny, v krabici vám zbude jenom jeden, je to mládě 
tučňáka“, dal nám Vojta instrukce a odešel si hledat vhodný strom pro ukázku svého 
lezeckého a slaňovacího umění.  

 
I jali jsme se s Jirkou vyndávat postupně všechny vycpané ptáčky z krabice a po 

vzájemné konzultaci je zajisté správně umísťovali na panel. Až nám zbylo pouze jedno 
volné místečko s nápisem „racek chechtavý“. Byla jsem na sebe pyšná. V minulých dnech 
jsem si totiž dobře všimla a překvapilo mě, že na tomto místě je umístěna taková malá 
nedomrlá kachnička, o které bych rozhodně neřekla, že je to racek chechtavý, tak jsem 
suveréně sáhla do krabice, vytáhla ji a zavěsila na místo. Oba jsme se na ni s Jirkou 
podezřívavě koukali a Jirka se osmělil optat: „Má racek takovéhle blány?“. Koukla jsem se 
potvůrce na nožičky. Na racka fakt nevypadaly. Oba jsme se koukli do krabice a v tom jsme 
ho uviděli, racka malého! Šedý, také s blánami, ale jinými a racka rozhodně připomínal víc, 
než tohle kačátko. Zastyděla jsem se, že jsem udělala takovou začátečnickou chybu.  

 
Rychle jsme kachničku schovali zpátky do krabice, protože už k nám přicházel Vojta a 

pohledem kontroloval výsledek našeho snažení. Moc dlouho ale ne, protože při prvním 
pohledu na panel zvolal: „Vy jste tam dali toho tučňáka? Pročpa‘ jste ho tam dali, když jsem 
vám výslovně říkal, že je to jediné, co zůstane v krabici!“ Zmateně jsme se koukali na sebe 
navzájem, na panel a na Vojtu. Došlo mi, že náš racek je ve skutečnosti avizovaný tučňák, 
ale než jsem dostala záchvat smíchu,  stihla jsem se ještě hájit tím, že kdyby přišel o 
chvilku dřív, viselo to tam správně a pak také oponovat, že takhle proboha nevypadá malej 
tučňák, já jsem přece malého tučňáka už viděla a vypadá úplně jinak! Vojta nad námi mávl 
rukou, moc prestiže jsme si u něj nezískali, když nepoznáme racka od tučňáka, a jako 
kdybych se už i tak necítila dost mizerně, ještě přihodil „to si myslíš, že se racek vylíhne a 
hned je bílej?“. 
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Krkavec se vrací ! 
(Martin Veselý, e-mail: m_vesely@centrum.cz) 

 

Také vás letos upoutal  velký černý pták, letící vysoko nad krajinou? Jeho 
nezaměnitelný, hluboký hlas „kruk-kruk“, nebo „kronk-kronk“ se rozléhá široko daleko. Ne, 
není to havran ani vrána. Je to krkavec velký, pták ze starých pohádek a bájí, který byl 
v Českých zemích vyhuben už před koncem 19. století a ve století minulém hnízdil pouze 
asi na 5-ti místech v Čechách. Teď se postupně vrací i k nám na Klatovsko a Nepomucko. 
V posledních 3 letech se objevuje stále častěji a na několika místech dokonce i zahnízdil 
(např. 2003 u Chudenic). 

Krkavec velký je velmi zajímavý pták nejenom svým zjevem, ale i způsobem života. Je 
to největší pěvec žijící v Evropě, je dokonce větší než naši někteří dravci, rozpětí křídel 
115-130 cm (káně lesní 110-130 cm). Peří celé černé s kovovým leskem, dlouhý klínovitý 
ocas (kosodélník), velmi silný zobák. 

Staví si velké hnízdo z tlustých klacků na vysokém stromě (buk, dub, borovice) nebo na 
skalním útesu. Pro hnízdění vyhledává odlehlá místa, uprostřed hlubokých lesů, 
v kopcovité krajině. Hnízdí  jednou ročně, od února(!) do května. Snáší 3-6 vajec, samice 
na nich sedí sama, samec ji krmí. Mláďata se zdržují na hnízdě 40-50 dnů a oba rodiče je 
pečlivě krmí. Celá rodina se drží pohromadě až do zimy. Hnízdo používá opakovaně 
několik hnízdních sezón. 

Krkavec velký je především mrchožrout, živí se tedy na zbytcích uhynulé spárkaté i 
drobné zvěře,  loví však i drobné obratlovce – hraboše polní, hryzce, krtky, mláďata zajíců, 
mláďata a vejce ptáků, obojživelníky, žížaly, hmyz. Krkavci často zaletují na smetiště a 
haldy odpadků v blízkosti drůbežáren a kravínů.  

Teritorium krkavce dosahuje několika desítek kilometrů. V hnízdním období je možné 
vidět maximálně 1-2 ptáky najednou, od září do února se potuluje i v menších skupinkách. 
Například 6 jedinců v lednu 2004 v lese u Švihova. Krkavec je výrazně teritoriální pták, 
snaží se dominovat. Několikrát jsme pozorovali, jak dvojice krkavců doráží na pár káňat, 
jindy naopak jeden jediný krkavec ve spirálách stoupal do obrovské výšky společně se 
skupinou 5-ti káňat. 

Dlužno dodat, že krkavec velký je přísně chráněný druh podle zákona č. 114 / 1992 Sb., 
O ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k  malé početnosti, může mít zabití jedince 
negativní vliv na celou populaci. Rovněž ničení hnízd a rušení při hnízdění je zakázáno. Ve 
srovnání s obrovským počtem ptáků a savců, kteří zahynou po srážce s automobily (často 
nepřiměřená rychlost) nebo při polních pracích,  těch několik kusů krkavců působí 
zanedbatelné škody. 

Kdykoliv tedy zahlédnete  na obloze majestátného krkavce, prohlédněte si ho pozorně a 
pošlete mu dobré myšlenky. Je dobře, že se k nám vrací. Znamená to, že naše krajina je 
zdravější a i náš vlastní život je s ním bohatší. Pták z pohádek opět na naší obloze … no, 
není to skvělé ?  
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Zajímavá pozorování z ptačích budek 
(Martin Veselý, e-mail: m_vesely@centrum.cz) 

 

Jak se loni dařilo ptákům hnízdícím v našich budkách? Podívejte se na přiložené 
tabulky a grafy! Cílem následujících řádků není nějaká hluboká statistická analýza, ale 
pouze ukázka, že i sledování běžných dutinových hnízdičů v budkách metodou dvou 
kontrol v průběhu hnízdního období (17.–18. 5. a 28.-29.6.) a podzimní čištění, můžou 
přinést zajímavé výsledky.  

Budky – Tabulka 1 ukazuje typy a počty jedné z našich skupin budek umístěných na 
Švihovsku (cca 400 m n.m.). Zhruba 1/3 budek této skupiny je umístěna v jehličnatém,  1/3 
listnatém a 1/3 smíšeném lese (z toho 21%  v malých remízcích, zbytek uvnitř lesů). 

Druhy – Zajímavý v tabulce 2 (a sloupcovém grafu) je především procentuelní nárůst 
počtu hnízdění brhlíka lesního a vrabce polního ve druhém roce po vyvěšení (2003 versus 
2004).  Loňský rok byl příznivý pro sršně (celkem 7 hnízd po prvním hnízdění ptáků a další 
3 po skončení druhého hnízdění), žádné čmeláčí hnízdo (1-5 hnízd v minulých letech). Na 
poměrně velkou konkurenci mezi odlišnými ptačími druhy při jarním obsazování budek 
ukazuje pouze 57% budek obsazených stejným ptačím druhem ve srovnání s rokem 2003, 
naopak až 86% budek bylo v roce 2004 obsazeno stejným druhem jako při hnízdění prvním 
(tabulka 3). 

Obsazenost – Obsazenost budek vzrostla ze 76% v roce 2003 na 98% v roce 2004 
(první hnízdění). Druhé hnízdění proběhlo pouze ve 28% budek, především díky sýkorám 
koňadrám, kterých podruhé zahnízdilo 42% párů (z toho malá část jsou náhradní snůšky). 
Zajímavý je naopak nízký počet druhých hnízdění sýkor modřinek (15%) a vrabců polních 
(33%), brhlík hnízdí pouze jednou ročně (1 hnízdění byla náhradní snůška). 

Úspěšnost – Hnízdní úspěšnost (podíl úspěšných hnízd, kdy za úspěšné je 
považováno každé hnízdo, ze kterého bylo vyvedeno alespoň jedno mládě) byla 86% při 
prvním a 73% při druhém hnízdění (tabulka 2). Úspěšnost vajec (jednotkou pro výpočet 
není hnízdo, ale jednotlivé vejce) byla 80% a 63% (tabulka 4). Je možné, že tyto výpočty 
jsou poněkud nadhodnocené, protože v některých případech bylo nutné dopočítat celkový 
počet snesených vajec a někdy byl osud vajec a mláďat ne zcela jasný. Výsledky však 
ukazují na nižší úspěšnost sýkory modřinky ve srovnání s ostatními druhy.  

Typy budek a preference – Potvrzuje se v různé literatuře zmiňovaná skutečnost, že 
velikost vletového otvoru ovlivňuje obsazení budky ptačím druhem, avšak tato tendence 
není zatím statisticky průkazná. Sýkora koňadra preferuje především sýkorníky 
s průměrem otvoru 34 mm a větším (osídleny budky 34 x 45, 50 a 80mm), překvapivě však 
i mnoho budek s otvorem cca 28 mm. Brhlík především 34 mm a 75% sýkor modřinek 
zahnízdilo v budkách s otvorem okolo 28-30 mm. Rozsahy možných rozměrů vletových 
otvorů vyhledávaných sýkorou koňadrou, modřinkou a brhlíkem  se překrývají, ovšem 
rozdíl středních hodnot je zřejmý z druhého grafu.  

Bude napínavé sledovat vývoj v příštích letech !  
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Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2004 
 

Po roce Vám opět předkládáme zprávu o naší činnosti, tentokrát v roce 2004. 

PROJEKTY: 

• KROUŽKOVÁNÍ: 
Rok 2004 trhal kroužkovací rekordy, ačkoliv ve spolku působil pouze 1 kroužkovatel 
(Václav Kovář), bylo okroužkováno  o několik set více ptáků než v roce 2003 a to pouze 
v období březen - září. Přesná čísla nemáme  k dnešnímu dni  z důvodu přechodu na nový 
kroužkovací software k dispozici. Bylo provedeno několik zajímavých retrapů. Přišlo i 
několik zpětných hlášení z ČR i ze zahraničí, zejména na racky chechtavé. 
 
• PROJEKT „ALCEDO“ 
V roce 2004 se naplno rozběhl projekt „Alcedo“ – Výzkum a monitoring populací ledňáčka 
říčního a skorce vodního v jihozápadních Čechách. Projekt byl podpořen Krajským úřadem 
Plzeňského kraje a Programem „Podpora biodiverzity“ ČSOP. Na sledovaném území jsme 
prováděli zejména mapování vodních toků, kdy bylo nachozeno stovky kilometrů řekami a 
potoky a část byla sjeta na kanoi. Bylo nalezeno 35 lokalit s celkem 54 norami ledňáčka 
říčního. Na několika lokalitách byla zjištěna predace (pravděpodobně norkem). V roce 2005 
zbývá domapovat poslední zbytky vodních toků v oblasti a započne druhá etapa projektu. 
Co se týče skorců vodních – bylo nalezeno pouze 6 hnízdících párů s hnízdem a dalších 6 
hnízdišť předpokládáme na základě pozorování.  Okrajově jsme se v rámci projektu 
věnovali i konipasu horskému. Při odchytu ledňáčků se nám náhodně podařilo odchytit i 
pisíka obecného a potápku malou. 
 
• PROJEKT „HIRUNDO“ 
V rámci projektu „Hirundo“ jsme se věnovali kroužkování a sběru hnízdních dat vlaštovek 
obecných a jiřiček obecných na Nepomucku, zejména v kravínech a dalších 
hospodářských staveních. Také se nám podařilo zachránit malou kolonii břehulí říčních 
v Újezdu u Kasejovic. Co se týče břehulí, na podzim jsme započali s mapováním 
současných a minulých hnízdišť břehule říční na okresech Klatovy a Plzeň-jih a zahájili 
jednání s majiteli několika pískoven, které jsou pro břehule v oblasti významné. Do konce 
března 2005 bychom rádi zrekultivovali jednu z pískoven nedaleko Žinkov, kde dříve 
hnízdili stovky párů a dnes již lokalita díky sukcesi téměř zanikla. Zároveň hodláme 
pokračovat v monitoringu hnízdních lokalit břehule říční v dalších částech oblasti. 
 
• PROJEKT „DRAVCI A SOVY“ 
Tento projekt i v roce 2004 zahrnoval sledování hnízdního rozšíření dravců a sov na 
okresech Plzeň-jih a Klatovy. Úspěšnost byla zaznamenána zejména u motáka pochopa a 
káně lesní, kdy se nám podařilo vyhledat velké množství hnízdišť. Naopak méně úspěšné 
byly sovy, kde se nám podařilo prokázat hnízdění pouze u výra velkého a puštíka 
obecného. Samozřejmostí je, že v projektu budeme i nadále pokračovat. 
 
• PROJEKT „OBNOVA TŮNÍ PRO OBOJŽIVELNÍKY“ 
Novou činností spolku v roce 2004 se stala obnova tůní pro obojživelníky. Tento projekt 
realizoval Martin Veselý v okolí Kamýku u Švihova. I v následujícím období budeme 
v tomto projektu pokračovat. 
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 
V roce 2004 spolek vydal 2. číslo zpravodaje DATEL a publikoval několik článků v místním 
a regionálním tisku  a na Internetu. 
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ: 
Spolek se účastnil několika desítek správních řízení, týkajících se životního prostředí na 
krajských úřadech Plzeňského a Jihočeského kraje a na městských úřadech Klatovy, 
Přeštice, Horažďovice, Nepomuk a Blovice.   

SBÍRKA PREPAROVANÝCH ŽIVOČICHŮ: 
V roce 2004 jsme sbírku „vycpaných“ živočichů nerozšířili. V roce 2005 se začne učit 
preparovat V. Hájek, spolek tak snad získá vlastního preparátora. 

OCHRANA PŘÍRODY: 

• ZVYŠOVÁNÍ HNÍZDNÍCH MOŽNOSTÍ: 
V úzké součinnosti s projekty „Alcedo“ a „Dravci a sovy“ jsme zvyšovali hnízdní možnosti 
zejména úpravou břehů pro ledňáčky a vyvěšováním budek pro sovy a barelů pro poštolky. 
Dále jsme vyvěsili a provedli údržbu a čištění velkého množství budek pro drobné pěvce. 
Zejména sýkorníků a špačníků. V době hnízdění jsme sbírali data z kontrolovaných budek. 
Ve spolupráci se ZO ČSOP Neurazy jsme provedli 30.5.2004 kontrolu cca 100 jimi 
vyvěšených budek v okolí Neuraz. 
 
• PŘIKRMOVÁNÍ PTACTVA A TVORBA NAPAJEDEL: 
V zimním období jsme skrmili cca 250kg slunečnice a jiných obilovin. Naopak v létě jsme i 
v roce 2004 udržovali několik napajedel v okolí Nepomuka, u napajedel jsme prováděli 
odchyty a kroužkování ptáků. 
 
• HANDICAPOVANÍ ŽIVOČICHOVÉ: 
Potěšitelné je, že lidé nám stále méně nosí zraněné savce a ptáky a spíše volají přímo do 
záchranné stanice. I přesto jsme se postarali v roce 2004 o cca 15 živočichů (zejména 
ptáků), které jsme ve většině případů předali do stanice ve Spáleném Poříčí. Znovu zde 
uvádím kontakt na stanice, kam se obracejte s nálezy zraněných živočichů. Záchranná 
stanice živočichů v Plzni (pro okresy Domažlice, Plzeň-sever a Plzeň-město) – tel.: 777 145 
960, Záchranná stanice ve Spáleném Poříčí (pro okresy Plzeň-jih a Klatovy) – tel.:  607 100 
006.  
 
OSVĚTOVÉ AKCE: 
• AKCE PRO VEŘEJNOST: 
 
Předchozí rok neměl konkurenci v počtu podniknutých osvětových akcí pro veřejnost. Již 
začátkem května jsme uspořádali akci „Vítání ptačího zpěvu“ v Nepomuku, Blovicích, 
Klatovech a ve Švihově. Následoval květnový „Den spolků“ na vodním hradě Švihov. 
V červnu jsme se zúčastnili akce „Hurá prázdniny“, kterou organizovalo město Nepomuk ve 
spolupráci s místními neziskovými organizacemi. 
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V červenci jsme uspořádali „Ptačí víkend“ v Klášteře u Nepomuka a v srpnu jsme pořádali 
„Dopoledne s ptáky“ ve Švihově a Přešticích. Účast veřejnosti na akcích byla poměrně 
vysoká a dobrá byla i jejich propagace regionálními médii.  
 
• AKCE PRO ŠKOLY: 
V roce 2004 jsme zorganizovali 2 akce pro školy. Tou první byla koncem dubna akce ke 
Dni Země pro ZŠ a MŠ ve Vrčeni a druhá akce se konala v červnu pro ZŠ v Nepomuku. 

 
HOSPODAŘENÍ: 
Rok 2004 byl, co se hospodaření týče, nejúspěšnějším rokem v krátké historii organizace. 
Toto bylo způsobenou jednak došlou platbou za mapování výskytu kormorána velkého 
v Plzeňském kraji v roce 2003 a jednak tím, že jsme sehnali velkou zakázku na údržbu 
veřejné zeleně v obci Ždírec. I v dalším období se budeme snažit, aby byl kladný 
hospodářský výsledek a hospodaření na obdobné úrovni jako v roce 2004. 

 

Příjmy Výdaje 

Vlastní činnost 66.323,00,-Kč 
Splátka závazků z roku   oku 

2003 
6.382,00,-Kč 

Dotace účelové 45.000,00,-Kč Vedení účtu 920,50,-Kč 

Prodej přebytků 1.420,00,-Kč Poštovné 556,50,-Kč 

Členské příspěvky 3.100,00,-Kč PHM + cestovné 19.236,80,-Kč 

Úroky z účtu 36,50,-Kč Služby 29.977,00,-Kč 

Sponzorské dary 6.954,00,-Kč Materiál a administrativa 4.738,00,-Kč 

Celkem: 122.833,50,-Kč Vzdělávání 425,00,-Kč 

  Investice 45.081,00,-Kč 

  Krmivo 1.960,00,-Kč 

  Kroužkování 4.150,00,-Kč 

  Ostatní (občerstvení, trička) 6.065,00,-Kč 

  Celkem:  119.491,80,-Kč 

 

Stav k 31.12.2004 
Hospodářský výsledek: +3.341,70,- Kč 

V pokladně: 980,50 ,- Kč……….Na účtu: 2.361,20,- Kč 

Pohledávky: 0 ,- Kč………Závazky: 0,- Kč 
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INVESTICE: 
Díky vyšším příjmům jsme si mohli dovolit více investovat do technické základny spolku. 
Mimo jiné byl zakoupen 3-dílný výsuvný hliníkový žebřík o celkové délce 9,1 m. Dále bylo 
nakoupeno nářadí  a doplňky k technice na údržbu zeleně. Bylo zmodernizováno lezecké 
vybavení. Byla zakoupena kánoe, malé hliníkové štafle ke kroužkování mláďat vlaštovek 
v kravínech, byly zakoupeny 4 nové odchytové sítě a dále PVC a kaučukové broďáky. 
Investovat a rozšiřovat technickou základnu hodláme dle priorit a finančních možností i 
v roce 2005. 

 
ČLENSKÁ ZÁKLADNA: 
Členská základna se v roce 2004 rozrostla a k 15.1.2005 měl spolek 30 členů. I 
samostatnost a aktivita členů vzrostla. 

 

Zvyšte příjmy naší organizace, doporučte naše služby 

- práce a výzkum na lokalitách, zpracování ekologických projektů, posudků, vyjádření...aj., 

- inventarizace lokalit (rostliny i živočichové), 

- vymezený ekologický servis (pro orgány ochrany přírody, fyzické i právnické osoby), 

- výškové práce horolezeckou technikou (např. riziková kácení stromů), 

- navrhování zahrad a parků, 

- údržba zeleně, stříhání stromů a živých plotů, výsadby dřevin, osazování záhonů, 

zakládání a údržba trávníků, 

- úklidové práce,  

- tvorba www a Power Point prezentací,  

- fotografické  práce, 

- kompletní péče o přírodu a životní prostředí,  

- ekologické právní poradenství. 

 
 

KONTAKT: 
 

N.O.S. – Dvorec 92, 335 03 NEPOMUK 3 
 

tel.: 777 900 519, 607 222 425, URL: http://nos.zde.cz 
 

e-mail: nos@zde.cz, IČO: 265 48 097   DIČ 141 – 265 48 097 
 

Bankovní spojení: ČSOB – Postkonto, č.ú.: 181 813 448 / 0300 
 

 
 
 
 
 

Výroční zpráva                 14 



 

Významné stromy v krajině,  
aneb proč a jak vyhlásit památný strom 

(Martin Veselý,e-mail: m_vesely@centrum.cz) 

Na toulkách krajinou někdy objevíme stromy, které jsou nápadné svým věkem, velikostí 
nebo historickým významem. Pokud je strom označen cedulí se státním znakem a 
označením „památný strom“, znamená to, že strom požívá zvýšené ochrany podle zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 46 – 47). 

Velké staré stromy slouží jako důležité stanoviště pro velké množství hmyzích druhů, 
rovněž ptáci je využívají jako orientační bod,  k odpočinku, sběru potravy, či hnízdí ve 
větvích či dutinách. Dutiny využívají  i některé druhy netopýrů a savců. Stromy poskytují 
člověku stín k odpočinku i práci, zvukovou clonu, jsou lapači prachu, větrolamy, zvyšují 
vlhkost vzduchu. Staré stromy, jsou jakýmsi spojením mezi námi a našimi předky.  Vždyť 
žijí 200 – 600 let. Udržují „paměť krajiny“. A jsou především krásné v jakémkoliv ročním 
období. 

V našem okolí (Přešticko, Klatovsko) takovýchto chráněných památných stromů není 
mnoho. Na území bývalého okresu Plzeň-jih je pouze 24, a v bývalém okrese Klatovy sice 
60, ale naprostá většina na území národního parku nebo CHKO Šumava. Jiné oblasti, 
např. východní a severní Čechy, mají památných stromů daleko více. 

Proč jich je tak málo? Chráníme skutečně všechny významné staré  
stromy? V naší oblasti je opravdu ještě několik stromů, pro které by návrh vyhlášení 
památným stromem měl naději na úspěch.  Pokud ve svém okolí víte o významném starém 
stromu (obvod přes 3-3,5 m ve výšce 1,3 m od země), kontaktujte N.O.S. nebo autora 
tohoto článku a společně posoudíme jak postupovat dále. Nemusí to být vždy nápadný 
mohutný strom na návsi, často rostou nenápadně v krajině mimo obec nebo na jejím okraji. 

Pravomoc vyhlásit strom za památný mají pověřené obecní úřady a magistráty 
statutárních měst, na území CHKO a národních parků pak správy těchto oblastí.  Pak se 
rozhoduje ve správním řízení, které je možné zahájit jak z iniciativy úřadu, tak na návrh 
vlastníka nebo kterékoliv další osoby.  Pokud pozemek vlastní stát nebo obec, většinou vše 
proběhne bez problémů. Někteří soukromí vlastníci však mají obavy, že dojde k omezení 
jejich vlastnických práv. Často je to zbytečná obava, naopak na ošetření památného 
stromu lze získat dotaci ze státních prostředků.  

Přestože bez povolení je zakázáno kácet všechny stromy s obvodem kmene vyšším 
než 80 (měřeno ve výšce 130 cm), má stále smysl  významným starým stromů poskytnout 
vyšší ochranu. Těch několik desítek starých stromů se dožilo dnešních dnů jenom proto, že 
se v minulosti našli lidé, kteří svojí osobní iniciativou zabránili jejich poražení 
z malicherných důvodů, jako např. „padá z toho listí, stíní to na louku, pole, zahrádku, 
mohlo by to spadnout, ptáci nám špiní auto a chodník, potřebujeme širší parkoviště, apod.“. 
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Obnova tůněk pro obojživelníky  
(Martin Veselý, e-mail: m_vesely@centrum.cz) 

 

„A co žáby, mají si kde hrát a množit se?”, řekli jsme si na počátku roku 2004.  Několik 
malých vodních nádrží v okolí Kamýku u Švihova, kde ještě před 3-5 ti lety bylo možné 
pozorovat čolky obecné, ropuchy obecné, skokany hnědé, kuňky žlutobřiché, postupně 
zanikalo postupným přirozeným zanášením bahnem a zarůstáním.  Rozhodli jsme se je 
citlivě obnovit. 

Kombinací  vlastních finančních prostředků a dotace z programu Ministerstva 
životního prostředí a Českého svazu ochránců přírody „Podpora biodiverzity / program č. 9 
- Sledování a ochrana obojživelníků¨“ se podařilo celou akci financovat. Hlavní práce 
proběhly v březnu, kdy pomocí malé mechanizace p. Maršálka byly prohloubeny a 
odbahněny dvě malé vodní nádrže s původně trvalou celoroční vodní hladinou. Součástí 
uskutečněného plánu byly i úpravy okolí (např. osázení louky travní směsí a pás keříků na 
okraj břehu).   

Později jsme odstranili naplaveniny, odpadky a  prořezali suché větve u nádrže 
(suchého poldru) vedle bývalé hájovny. Ručním nářadím jsme také prohloubili 3 drobné 
lesní tůňky, které se naplňují vodou pouze periodicky na jaře a na podzim, případně za 
velkých letních dešťů. 

Další období a sledování vývoje v daných lokalitách ukáže, jaký přínos měla 
vynaložená práce pro populace obojživelníků v oblasti.  Avšak již v červnu a červenci 
obnovené tůňky přilákaly velké skupiny kuňky žlutobřiché (celkem přes 20 ks), samci kuněk 
se dokonce ozývali typickým tlumeným hlasem (tzv. druhý tok). Překvapivě velmi rychle 
proběhla během jara a léta obnova vegetace na svazích, mělčinách a v okolí. 

Jsme si vědomi, že nový stav nádrží není trvalý, přirozená sukcese bude opět 
pokračovat, a po určitém čase bude nutné opět přiložit ruku k dílu. Rádi bychom poděkovali 
městu Švihov a Lesům ČR, jako vlastníkům a správcům pozemků za jejich souhlas s 
provedením prací. Soukromý vlastník pozemku nedal souhlas s obnovu jedné z tůněk na 
lesní louce. Pravděpodobně z liché obavy, že budou ohrožena, či nějak omezena jeho 
vlastnická práva.  

Pokud víte o jakékoliv zaniklé nebo zanikající tůni nebo malé vodní nádrži, která by 
mohla být vhodná pro obojživelníky, kontaktujte prosím N.O.S. nebo přímo autora tohoto 
příspěvku.  
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Kroužek MOP pro děti 
(Václav Kovář, e-mail: vaclavkovar82@seznam.cz) 

 
Již v létě roku 2004 nás napadlo, že bychom mohli otevřít kroužek pro děti, který jsme 

pracovně nazvali KMOP – „Kroužek mladých ochránců přírody“ Protože však již pomalu 
začínalo září, rozhodli jsme se, že kroužek otevřeme až od druhého pololetí – tedy od 
1.2.2005. Mezitím se nám podařilo získat a vybavit prostory pro klubovnu, které kromě 
schůzek členů spolku slouží nyní i kroužku. V prosinci jsme se rozhodli zjistit, jaký bude o 
kroužek zájem. Předpokládali jsme, že se přihlásí tak do 10 dětí, ale byli jsme nadmíru 
překvapeni. Předběžně projevilo o kroužek zájem 45 dětí ze ZŠ Nepomuk a ZŠ Vrčeň. 
Obávali jsme se tedy, kolik dětí se nakonec přihlásí skutečně.  

 
V polovině ledna proběhl zápis do kroužku a zapsalo se asi 30 dětí, což považujeme za 

velký úspěch. Rozhodlo se, že budeme muset děti rozdělit na 2 skupiny – cca dle věku (7-
10) a (10-13) po cca 15 dětech. Od ČT 3. února již  kroužek funguje a každý čtvrtek 
odpoledne máme sraz v naší klubovně – mladší děti od 15:00 hod. a starší o něco déle. 
Jakmile však počasí dovolí, budeme se pohybovat hlavně venku v přírodě a klubovnu 
budeme využívat pro kroužek minimálně. 

 
A co v kroužku vlastně děláme? Jde nám především o environmentální výchovu 

mládeže. Chceme, aby poznali běžné živočichy a rostliny, rádi bychom vymítili určité 
předsudky k některým druhům, naučili děti správně třídit odpad apod. Od začátku února 
kroužek proběhl již několikrát a vypadá to, že děti náš kroužek baví. Vyhlásili jsme 
celopololetní soutěž, v dubnu se zúčastníme akce Clean up the world – Ukliďmě svět a na 
závěr školního roku uspořádáme celodenní výlet na Blatensko. 

 
Pokud bude o kroužek zájem, otevřeme ho i v příštím školním roce. 

 

Členové N.O.S. v klubovně spolku. 
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INFORMACE SPOLKOVÉ 

 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2005: 
 
Členské příspěvky zůstávají i pro rok 2005 stejné jako v roce 2004, to znamená: 
 
Mládež do 15ti let:……………………………..  50,-Kč / rok 
Studující nad 15 let, nevýdělečně činní: ……100,-Kč / rok 
Výdělečně činní:……………………………… 200,-Kč / rok 
 
Příspěvky uhraďte prosíme nejpozději do 31.března na náš účet č. 181 813 448 / 0300, 
jako variabilní symbol uveďte Vaše datum narození – např.: 01121985 (1.12.1985). Platbu 
můžete provést i osobně u V. Kováře. Po úhradě Vám bude zaslán doklad o zaplacení ČP, 
který prodlužuje platnost členského průkazu o jeden rok. Ti, kteří si objednali spolkové CD, 
a dosud neuhradili jeho cenu (20,-Kč), ať tak učiní a tuto částku zaplatí spolu s členskými 
příspěvky. 
 
Zároveň byla schválena s platností od roku 2006 nová sazba členských příspěvků, o které 
s předstihem informujeme již nyní: 
 
Studující (bez rozdílu věku):.............................. 50,- Kč / rok 
Ostatní:............................................................ 100,- Kč / rok 
Nad 65 let:............................................................ zdarma 
 
Taktéž bylo výborem schváleno, že ten člen, který (počínaje od 1.3.2005) odpracuje 
alespoň 20 hodin ročně pro spolek, nebude muset v následujícím roce platit členské 
příspěvky. Do práce pro spolek se započítávají brigády, práce na projektech, vedení 
kroužku pro děti apod. Naopak se nezapočítává účast na akcích pro veřejnost. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VOLBY DO VÝBORU SPOLKU: 
 

Na příští výroční členské schůzi spolku, v lednu 2006, se budou dle stanov organizace 
konat volby do výboru N.O.S. Vzhledem k tomu, že již v prosinci musí být hotová 
kandidátka k rozeslání, upozorňuji všechny zájemce o kandidování do výboru N.O.S., aby 
se přihlásili nejpozději do 30. listopadu 2005. Přihlášky kandidátů přijímá předseda 
organizace. Dle stanov musí splňovat tato kritéria:  
 
- nejpozději v den voleb (v lednu 2006) musí dosáhnout věku 18 let, 
 
- musí být členem N.O.S.  min. ½ roku. 
 
Na další funkční období se budou volit opět 3 zástupci – předseda, místopředseda a 
jednatel organizace. 
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ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE N.O.S. 

 
 

Schůze se konala v sobotu 22. ledna od 9:00 hod. v salonku restaurace Sokolovna. 
 

Přítomno bylo 15 členů + 2 hosté, schůze usnášeníschopná. 
 

Schůze začala po drobném zpoždění uvítáním předsedy spolku  V. Kovářem. Po 
úvodu se předseda ujal slova a seznámil přítomné s hospodařením v roce 2004, akcemi 
pro veřejnost a s projekty realizovanými do konce roku 2004. Poté předal slovo 
místopředsedovi M. Veselému, který přítomné seznámil s projektem na obnovu tůněk pro 
obojživelníky. 

 
Následovala diskuse k projektu „Dravci a sovy“, která se věnovala zejména vybírání 

hnízd apod., bylo schváleno se pokusit nějakým způsobem chránit hnízda dravců 
(výstražná tabulka apod.). Dalším bodem bylo seznámení s projektem ALCEDO. 

 
Poté předseda seznámil zúčastněné s výhledem na rok 2005. Informoval o kroužku 

pro děti, akcích pro veřejnost, projektech (Hirundo, Alcedo, Dravci a sovy, Obojživelníci, 
budky…), informoval o vydaném CD spolku, o přípravách k vydání zpravodaje DATEL atd. 

 
Předseda následně seznámil se souhrnnými výsledky zimního sčítání vodního 

ptactva za naši organizaci. Informoval též o právě probíhajících správních řízeních, 
týkajících se zejména kormoránů a volavek. 

 
Poté dostal slovo jednatel – Vojtěch Hájek, který navrhl zavedení zkoušek pro členy 

spolku a seznámil s jejich zněním. Následně proběhlo hlasování: 
PRO: 11, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 3 
 
V dalším bodě byla členská schůze seznámena s návrhem ČSOP, abychom se stali 

kolektivními členy této organizace. Proběhlo hlasování: PRO:14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE:1. 
 

Následovala ukázka vybraných fotografií z roku 2004 na laptopu M. Veselého. 
 
V diskusi nevznesl nikdo z přítomných žádné připomínky, náměty apod. 
 
Na závěr se konala prohlídka prostor nově zbudované klubovny. 
 
Zapsal: Jiří Šůs 
 
Zkontroloval: Václav Kovář 
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AKCE N.O.S. v roce 2005 
 

8.-31.3.2005 výstava „Svátky jara“ v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích 
 
10.3.2005 od 16:00 přednáška „Ochrana a výzkum přírody na jižním Plzeňsku“ 
v rámci výstavy v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích 

SO 23.4.2005 Clean up the world - Ukliďme svět    -  Nepomuk / Lužany 
Tradiční akce spojená s úklidem životního prostředí, zveme všechny příznivce a přátele 
přírody, kterým není lhostejný stav prostředí, ve kterém žijeme. Pomozte nám uklidit 
kousek světa. Nepomuk - sraz v 9:00 před pohostinstvím Na Knárovce - úklid v okolí 
Zelené Hory a Klášterského rybníka. Lužany - sraz v 9:00 u mostu přes řeku Úhlavu - úklid 
v parku v okolí Úhlavy. 

 SO 7.5.2005 Vítání ptačího zpěvu v Nepomuku 
Akce začíná v 8:00 v Nepomuku-Dvorci před hotelem u nádraží 
  
NE 8.5.2005 Vítání ptačího zpěvu v Blovicích 
Akce začíná v 8:00 u žel. přejezdu u nádraží v Blovicích 
  
SO 14.5.2005 Vítání ptačího zpěvu v Přešticích 
Akce začíná v 8:00 u pomníku TGM na náměstí. 
  
 NE 15.5.2005 Vítání ptačího zpěvu v Klatovech 
Akce začíná v 8:00 na parkovišti před zimním stadionem v Klatovech 
  
PÁ 8.7.2005 – ST 13.7.2005 
Letní setkání mladých ornitologů na Nepomucku 
Tradiční akce, na které se setkávají mladí ornitologové ve věku 18-30 let z celé ČR. 
Součástí jsou exkurze na zajímavé lokality v okolí, odchyty a kroužkování ptáků apod. 
Kapacita akce je omezená.  
 
SO 9.7.2005 Ptačí víkend v Klášteře u Nepomuka 
Druhý ročník této úspěšné akce se bude konat druhou červencovou sobotu opět na hrázi 
rybníka v Klášteře u Nepomuka. Akci bude možné navštívit kdykoliv během dne od 8:00 do 
20:00. Samozřejmostí jsou po celý den ukázky odchytu a kroužkování volně žijících ptáků, 
výstava apod. Od 21:30 do 22:30 bude připravena pro zájemce přednáška o netopýrech s 
ukázkou jejich odchytu.  

 SO 6.8.2005 Dopoledne s ptáky v Žinkovech 
Začátek akce v 9:00 na parkovišti před zámkem. 
  
NE 7.8.2005 Dopoledne s ptáky ve Švihově 
Sraz v 9:00 za budovou nádraží ČD ve Švihově nebo v 9:15 před radnicí. 
  
SO 1.10.2005 Evropský festival ptactva v Přešticích 
Začátek akce v 9:00 u pomníku TGM na náměstí. 
  
NE 2.10.2005 Evropský festival ptactva v Nepomuku 
Začátek akce v 9:00 před hotelem u nádraží v Nepomuku-Dvorci 
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