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Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u



Akce pro následující týdny: 

Pro širokou veřejnost: 

Aktuálně nic 

Pro členy a příznivce: 

Realizace projektu „Podpora biodiverzity v jihozápadních Čechách“ – hledáme brigádníky na úpravu 
stěn pro ledňáčky na Úhlavě a Úslavě… Pokud Vám vyjde alespoň půl dne volno o některém 
z víkendů v následujících týdnech a měsících a budete nám chtít pomoc, kontaktujte přímo V. Kováře. 
Předem děkujeme. 

Aktuality: 

Dostává se Vám do rukou nové číslo zpravodaje DATLÍK, které obsahuje mimo jiné výroční zprávu o 
činnosti organizace v roce 2010. Na výroční členské schůzi N.O.S. 15.1.2011 totiž bylo dohodnuto, že 
papírová forma zpravodaje Datel již nebude vycházet a její funkci převezme zpravodaj Datlík jen 
v elektronické podobě. Chtěl bych poprosit všechny o jakékoliv příspěvky, které budou zveřejněny 
v dalších číslech.  

Členské příspěvky 

Další z věcí, které byly na výroční členské schůzi N.O.S. schváleny, bylo znovuzavedení povinných 
členských příspěvků (z důvodu, že spolek od 1.1.2011 neprovozuje výdělečnou činnost). Každý člen 
by tak měl uhradit v letošním kalendářním roce 200,- Kč jako členský příspěvek na činnost organizace. 
Prosíme o brzkou úhradu na účet spolku č. 181 813 448 / 0300. Jako variabilní symbol uveďte část 
rodného čísla před lomítkem (např. 821020 při datu narození 20.10.1982).  

Zápis z výroční schůze N.O.S. ze dne 15.1.2011 

15. ledna 2011 proběhla, od 17:00 v zasedací síni MěÚ v Nepomuku, výroční schůze Nepomuckého 
ornitologického spolku, které se zúčastnilo pouze 10 členů a jeden host z ČSOP Neurazy. I přes nízký 
počet účastníků byla tato schůze usnášeníschopná. Po krátkém úvodu, ve kterém byla jmenována 
zapisovatelka a sčitatelé hlasů, proběhla tajná volba tří ze čtyř kandidujících na některý z postů ve 
vedení organizace (výbor organizace). Než sčitatelé sečetli hlasy, seznámil Václav Kovář ostatní 
s výsledky hospodaření za rok 2010. Toto hospodaření bylo schváleno všemi 10 přítomnými členy. 
Poté bylo promítnuto několik fotografií z uplynulé sezóny. Následovalo vyhlášení výsledků voleb. 
Václav Kovář získal 9 hlasů, Jiří Silovský a Vojtěch Hájek shodně po 8 hlasech, Alena Svobodová 
získala hlasy 4. Na jednom hlasovacím lístku bylo uvedeno jméno člověka, který vůbec nekandidoval, 
přesto byl tento lístek považován za platný – připočítaly se hlasy zbývajícím dvěma kandidujícím. 
Přítomní zvolení členové se domluvili, že bude výbor N.O.S. pracovat ve stejném složení jako tomu 
bylo v předcházejícím volebním období. Dalším bodem programu bylo Zimní sčítání vodních ptáků. 
Byly prezentovány výsledky, někteří členové vyprávěli dobrodružné zážitky z rozvodněných řek. Poté 
se řešila výdělečná činnost organizace. Ve spolku není nikdo, kdo by byl ochoten pokračovat 
v zahradnictví a jiných aktivitách týkajících se péče o zeleň a tak byla tedy od roku 2011 převedena 
tato činnost na firmu ARBOCOM, s.r.o. Dalším tématem byly dotace. Probírala se opět „akce Myslív“, 
dále projekt na ledňáčky. Poté bylo schváleno, že už nebude vycházet zpravodaj Datel a to ani 
v tištěné, ani v elektronické podobě. Bude nahrazen Datlíkem, který bude pouze elektronický. Dále se 
řešil projekt Koroptve, který probíhá v jednom z partnerských měst Nepomuka. Na závěr byly 
promítnuty fotografie a schůze byla ukončena krátkou diskuzí ve 20:00hod. 

Zapsala Petra Kovářová 



 

 

 

Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2010 
 

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.  Spolek provozuje i vedlejší hospodářskou činnost, z jejíchž 
výnosů dotuje ostatní neziskové aktivity. V roce 2010 se jednalo o provoz zahradního centra, 
odbornou péči o zeleň a dále jiné služby v ochraně a výzkumu přírody a krajiny. V roce 2010 měl 
spolek zaměstnance od 1.1.2010 do 11.11.2010, kdy předseda organizace odešel vykonávat funkci 
starosty v Nepomuku. O něco málo se pak starali placení brigádníci. Většina aktivit organizace, 
zejména původní poslání spolku, bylo i nadále realizována členy v jejich volném čase a bez nároku na 
odměnu.  

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO): 

Během roku 2010 bylo uspořádáno méně osvětových akcí než v předchozích letech, byly financovány 
pouze z podpory od Národní sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a z příjmů z vlastní činnosti 
našeho spolku. Celková návštěvnost všech akcí (pro školy i veřejnost) v roce 2010 byla cca 250 osob 
– tedy o 360 méně než v roce 2009 a 570 méně než v roce 2008. 

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 2010 do kroužku docházelo 8-15 dětí. V rámci kroužku bylo během roku podniknuto mnoho 
zajímavých aktivit. V sezóně byly děti rozděleny do skupinek po 4 a téměř denně některá skupinka 
(aby se všechny prostřídaly) vyrážela spolu s P. Kovářovou do terénu. Děti se tak účastnily např. 
kroužkování poštolek, ledňáčků, čápů apod.  

Kroužkování ptáků 

 

V roce 2010 působil ve spolku stejně jako v předchozích letech 1 kroužkovatel, který v průběhu roku 
označil celkem 338 jedinců (z toho 293 mláďat) 29 druhů ptáků. Je to o 18 ptáků více než v roce 2009. 

 

 
Projekt „ALCEDO“ 

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

 

Dlouhodobý projekt věnující se zejména ledňáčkovi říčnímu. V roce 2010 byl projekt realizován jen 
okrajově v období květen-červen formou kontrol některých lokalit a sjížděním části řeky Úslavy. 

 

 

  

 



Projekt „Dravci a sovy 2010“ 

Ponejvíce byla pozornost věnována poštolkám obecným (okroužkováno 171 ex.), dále motákům 
pochopům a výrům velkým. Ostatní druhy byly sledovány okrajově. Mimo uvedených bylo 
okroužkováno i několik puštíků obecných a káně lesní. 

Projekt „Brodiví“ 

Na okrese Plzeň-jih jsme prováděli monitoring hnízd čápů bílých a černých. Na přístupných hnízdech 
jsme kroužkovali jejich mláďata. Volavky popelavé nebyly v roce 2010 kroužkovány. Kontrolována 
byla jejich hnízdní kolonie ve Tchořovicích. 

Projekt „Racci“ 

V roce 2010 se podařilo okroužkovat docela slušné množství racků chechtavých. Kdyby nedošly 
kroužky pro poštolky (stejný typ i pro racky), bylo by možné jich okroužkovat mnohem více… Pro rok 
2011 očekáváme opět neúspěšné hnízdění z důvodu nedostatku vody v rybníce. 

Projekt „Hirundo“ 

V projektu „Hirundo“ sledujeme 3 druhy z čeledi vlaštovkovitých – vlaštovky, jiřičky a břehule. V roce 
2010 jsme se věnovali pouze břehulím říčním. Udržovali jsme hnízdiště v Nepomuku u Špitálského 
rybníka a monitorovali hnízdní výskyt na dalších lokalitách regionu. Projekt byl financován z vlastních 
zdrojů N.O.S. 

 

Projekt „Labutě“ 

Zpětná hlášení na labutě tvoří spolu s hlášením racků 90% všech zpětných hlášení. Je to díky 
každoroční letní dobrodružné odchytové akci. V roce 2010 se příliš nevydařila (jelo málo lidí). Uvažuji 
tuto akci po spotřebování kroužků omezit nebo zcela zrušit (byť je to velká škoda), ale pokud se 
nenajde dostatek dobrovolníků, tak nemá v pár lidech smysl vůbec někam jezdit… 

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. V roce 2010 jsme se projektu věnovali pouze pasivně. 
Účastnili jsme se správních řízení, která se týkala zásahů do těchto biotopů – např. úpravy koryt toků, 
odbahňování rybníků, kácení břehových porostů, zásahy do lomů a pískoven apod.. Aktivní 
management nebyl prováděn.  

Publikační činnost 

V roce 2010 vyšlo poslední číslo zpravodaje Datel a dále několik čísel elektronického zpravodaje 
DATLÍK. 

Vzdělávání 

V roce 2010 se šetřilo a do vzdělávání nebylo vůbec investováno.  

 

 

 



Péče o zeleň – ARBORISTIKA a zahradní centrum N.O.S. 

Projekt, který je výdělečný a z jehož příjmů byly hrazeny náklady na ostatní projekty a vlastní 
fungování organizace. V roce 2010 bylo realizováno množství zakázek a běžel obchod se sazenicemi 
a dalšími souvisejícími produkty. Výnosy z těchto a níže uvedených aktivit tvoří drtivou část příjmů 
organizace a díky nim si spolek mohl dovolit zaměstnance a financovat ostatní aktivity. 

 

Další výdělečné aktivity 

Z dalších výdělečných aktivit v roce 2010 jsme realizovali zejména ornitologické průzkumy vybraných 
lokalit. Pro Českou společnost ornitologickou jsme monitorovali výskyt ledňáčka říčního na Plzeňsku a 
pro firmu Ekologické služby Hořovice, s.r.o. jsme prováděli pozorovací činnost a sběr dat v rámci 
průzkumu polesí Chejlava. Dále jsme sepsali několik drobných dendrologických posudků a vyjádření. 

 

Hospodaření v roce 2010 

Výsledek hospodaření v roce 2010 je patrný z přiložené rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Účetnictví bylo 
vedeno v účetním programu Winduo Benefit. Jedná se o nejvyšší obrat v historii organizace. Od 
1.1.2011 je účetnictví vedeno externě. V roce 2010 proběhly kontroly Finančního úřadu Plzeň-jih (na 
výsledek dosud čekáme) a dále kontroly VZP a OSSZ (vše v pořádku).  

 

ROZVAHA 
AKTIVA 1.1.2010 31.12.2010 

A. Dlouhodobý majetek celkem 55 572,00  93 185,00  

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 69 466,00  178 466,00  

A.II.4 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 69 466,00  178 466,00  

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -13 894,00  -85 281,00  

A.IV.7 Oprávky k samostatným movitým věcem -13 894,00  -85 281,00  

B. Krátkodobý majetek celkem 
408 

532,00  407 552,00  

B.I. Zásoby celkem 
376 

000,00  376 000,00  

B.I.1 Materiál na skladě 
376 

000,00  376 000,00  

B.II. Pohledávky celkem 20 258,00  27 660,00  

B.II.1 Odběratelé 2 637,00  27 660,00  

B.II.10 DPH 17 621,00  0,00  

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 12 274,00  3 892,00  

B.III.1 Pokladna 1 049,00  193,00  

B.III.3 Účty v bankách 11 225,00  3 699,00  

Aktiva celkem (A+B) 
464 

104,00  500 737,00  

PASIVA 
A. Vlastní zdroje celkem 84 104,00  250 737,00  

A.II. Výsledek hospodaření celkem 84 104,00  140 881,00  

A.II.1 Účet výsledku hospodaření 
-149 

068,00  140 881,00  

A.II.3 Nerozdělený zisk - neuhrazená ztráta minulých let 
233 

172,00  109 856,00  

B. Cizí zdroje celkem 
380 

000,00  250 000,00  

B.III. Krátkodobé závazky celkem 
380 

000,00  250 000,00  

B.III.23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 
380 

000,00  250 000,00  

Pasiva celkem (A+B) 
464 

104,00  500 737,00    

 
 
 
 
 
 

 



 
Výkaz zisku a ztráty 

A. Náklady 
A.I. Spotřebované nákupy celkem 1 237 151,00  

A.I.1 Spotřeba materiálu 1 226 602,00  

A.I.2 Spotřeba energie 10 549,00  

A.II. Služby celkem 730 523,00  

A.II.5 Opravy a udržování 8 017,00  

A.II.6 Cestovné 41 541,00  

A.II.7 Náklady na reprezentaci 31 506,00  

A.II.8 Ostatní služby 649 459,00  

A.III. Osobní náklady celkem 237 283,00  

A.III.9 Mzdové náklady 157 771,00  

A.III.10 Zákonné sociální pojištění 79 512,00  

A.IV. Daně a poplatky celkem 15 095,00  

A.IV.16 Ostatní daně a poplatky 15 095,00  

A.V. Ostatní náklady celkem 20 747,00  

A.V.24 Jiné ostatní náklady 20 747,00  

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rez. celkem 71 387,00  

A.VI.25 Odpisy DHM 71 387,00  

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 500,00  

A.VII.32 Poskytnuté členské příspěvky 500,00  

Náklady celkem 2 312 686,00  

Výnosy 

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 
1 618 026,00 

Kč
B.I.2 Tržby z prodeje služeb 391 025,00 Kč

B.I.3 Tržby za prodané zboží 
1 227 001,00 

Kč
B.IV. Ostatní výnosy celkem 32 739,00 Kč
B.IV.18 Jiné ostatní výnosy 32 739,00 Kč
B.VI. Přijaté příspěvky celkem 412 800,00 Kč
B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) 412 500,00 Kč
B.VI.28 Přijaté členské příspěvky 300,00 Kč
B.VII. Provozní dotace celkem 390 002,00 Kč
B.VII.29 Provozní dotace 390 002,00 Kč

Výnosy celkem 
2 453 567,00 

Kč
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 140 881,00 Kč
34. Daň z příjmů 0,00 Kč
D. Výsledek hospodaření po zdanění 140 881,00 Kč

 

Členská základna a výkonný výbor organizace 

V roce 2010 měl spolek řádně zaregistrováno celkem 23 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 2010 jakkoliv 
podpořili nebo využili našich služeb (čímž nás podpořili). Za spolupráci děkujeme DESOPu - 
Záchranné stanici živočichů Plzeň, Holýšovskému ornitologickému klubu, ČSOP ZO Neurazy, 
Západočeské pobočce ČSO při Zpč. museu v Plzni a médiím.  

 



Akce v roce 2011 

sobota 7. května – Vítání ptačího zpěvu ve Vrčeni u Nepomuka 
neděle 8. května – Vítání ptačího zpěvu ve Spáleném Poříčí 
sobota 28. května – Biologická exkurze na Blatensko 
17. – 19. června (pátek – neděle) zarezervována chata u rybníka Velký Tisý v CHKO Třeboňsko 
červen – přednáška Rokycany (zatím bez přesného termínu) 
přelom července a srpna (přesný termín zatím nestanoven) – odchyty a kroužkování labutí 
sobotu 3. září 2011 ve Vrčeni u Nepomuka oslava 10 let NOS, grilování apod..... 
sobota 1. října – Evropský festival ptactva ve Švihově u Klatov. 
 

Sledujte hnízdění Phoebe 

 
 

Phoebe je samička jen 7,5-9 cm velkého kolibříka kalifornského (Selasphorus sasin sedentarius), 
anglicky Allen's Hummingbird. Její hnízdo se nachází v jižní Kalifornii (USA). Když si v zahradní růži 
postavil tento ptáček poprvé hnízdo velikosti golfového míčku, myslel si majitel zahrady, že jde jen o 
náhodu... Od té doby se ale Phoebe stále vracela a opět a opět stavěla svoje hnízdo. V roce 2007 k 
němu byla umístěna první webkamera a začalo on-line vysílání. Phoebe hnízdí zpravidla 4-5x za 
hnízdní sezónu, které trvá od října do května nebo června. Samice snáší 1-2 vejce velikosti bonbónů 
tic-tac do hnízda, které po předchozím hnízdění upravuje. Občas si ale postaví hnízdo nové. Mláďata 
se líhnou asi po 17 dnech a za 3-4 týdny jsou schopná letu.  

Od doby, kdy byla umístěna první webkamera, byla 12x vyvedena mláďata a 4x byl pokus o hnízdění 
neúspěšný. Není jasné, zda se jedná stále o stejnou samici, ale je to možné, protože nejstarší jedinec 
tohoto druhu se dožil 12 let. Třinácté hnízdění započalo 1. ledna 2011 a mláďata se vylíhla 18 a 20 
ledna. Pokud vše půjde tak jako v předchozích letech, můžeme se během zimy a jara 2011 těšit ještě 
na 2-3 hnízdění.  

Nejvhodnější doba pro pozorování je kvůli časovému posunu druhá polovina odpoledne – v Kalifornii 
brzké ranní hodiny. Za dobu sledování hnízda již navštívilo odkaz s Phoebe přes 3 700 000 
návštěvníků a ten se tím pádem stal druhou nejnavštěvovanější stránkou s ornitologickou tématikou 
na světě.  

odkaz na on-line kameru zde 
nebo zde  
 

 


