
 

Výroční členská schůze WPA CZ-SK v zoo Chleby 

 

V sobotu 22. října 2022 proběhla tradiční podzimní výroční členská schůze 

Československé sekce World Pheasant Association. Tentokrát jsme se sešli 

v hezké soukromé zoo Chleby, ve Středočeském kraji, nedaleko Nymburku. Tato 

zoo se skládá ze dvou částí, označovaných „stará zoo“ a „nová zoo“, které jsou 

od sebe odděleny místní komunikací. Sraz jsme měli v devět hodin v místním 

přednáškovém sálu a hned po příchodu nás všechny velmi přívětivě přivítal 

ředitel zoo, pan Ing. René Franěk. Tato výroční schůze byla výjimečná tím,        

že v letošním roce náš spolek oslavil deset let od svého založení, takže byla 

schůze zároveň i slavnostní událostí. Další zvláštností bylo, že se jednalo            

o schůzi volební. 

 

 

Schůzi zahájil předseda spolku Ing. Jiří Mrnka, přivítal jak členy, tak i hosty     

a poděkoval panu Fraňkovi za možnost, uspořádat tuto akci v jeho zoo. Vzápětí 

předal slovo jednateli Robertu Prokipčákovi, který celou schůzi řídil. Poté          

již pokračoval program, dle předem připraveného časového harmonogramu.            

Na začátku přednesl pokladník Roman Kocourek svou zprávu o hospodaření 

spolku. Dále proběhla diskuse, nové návrhy, a nakonec hlasování o různých 

provozních záležitostech. Poté již přišly na řadu zprávy o jednotlivých projektech 

WPA CZ-SK. 



 

 

 

První byla na řadě zpráva o projektu bažanta Edwardsova, kterou přednesl 

koordinátor Jiří Mrnka, poté pokračoval Robert Prokipčák, který hovořil o projektu 

bažant zlatý série 5000. U těchto dvou vlajkových projektů WPA jsme byli 

seznámeni s hlavními informacemi, počty odchovaných kuřat, správnou evidencí 

a tvorbou chovných párů. Byl zmíněn možný dovoz ptáků nových krevních linií          

a vytvořen seznam potencionálních zájemců o nové chovné páry.  

 

Dále hovořil Jiří Mrnka o projektu koroptev polní, což je jediný projekt 

zabývající se našim domácím druhem. Zde bylo zmíněno, že v rámci projektu     

je možná nejen podpora koroptví, ale i jejich přirozeného biotopu. Na závěr 

proběhla diskuse o projektu bažanta červenolícího, do kterého by se chtěla naše 

sekce v budoucnu také zapojit a v letošním roce na tento projekt finančně 

přispěla částkou 500 euro. Zmíněny byly také různé další zahraniční projekty 

světových sekcí WPA. 

 

 



 

Následovala volební část schůze, kdy celý stávající výbor WPA CZ-SK         

ve složení Jiří Mrnka, Zdenko Figura, Míla Stehlík, Robert Prokipčák a Roman 

Kocourek, podal demisi na své funkce ve výboru. Byli představeni noví kandidáti 

do výboru, a to Jakub Janosch, René Janosch, Roman Kocourek, Robert 

Prokipčák a Petr Bach, kteří byli následně zvoleni za členy nového výboru. Poté 

proběhlo rozdělení jednotlivých funkcí mezi nově zvolené členy následovně: 

Jakub Janosch předseda, Petr Bach místopředseda, René Janosch jednatel, 

Robert Prokipčák registrátor a Roman Kocourek pokladník.  

 

Na závěr schůze ještě Jiří Mrnka pohovořil o novinkách v rámci ECBG           

a proběhla diskuse na různá témata. Míla Stehlík, který je zakládajícím členem   

a celých deset let vykonával ve výboru funkci registrátora, obdržel na této schůzi 

čestné členství, které si velmi zaslouží, protože toho pro náš spolek vykonal 

opravdu mnoho. Je tak již našim druhým čestným členem, společně s Martinem 

Velesem, který pro WPA CZ-SK rovněž odvedl obrovský kus práce. 



 

 

Poté následoval blok přednášek, kde se nejprve ujala slova paní Mgr. et.   

Mgr. Adéla Jonáková, která je vedoucí odchovny tetřeva hlušce v Řepčonce. 

Toto zařízení provozují Lesy České republiky a nachází se v katastru obce 

Krásná pod Lysou Horou v Moravskoslezském kraji. Paní Jonáková hovořila      

o provozu odchovny, vlastním odchovu tetřevů a jejich následném vypouštění 

zpět do volné přírody. Také o rozsáhlých úpravách místního biotopu ve prospěch 

tohoto druhu. Po celou dobu bylo z jejího přednášení jasné, že se pro svou práci 

velmi nadchla a dělá ji s velkým nasazením.  

 

Druhá přednáška byla od Paní Zahradníčkové ze zoo Praha na téma bažant 

Edwardsův. Paní Zahradníčková se ale nemohla dostavit, takže se její 

přednášky ujal Jiří Mrnka. Obsahem byl chov těchto bažantů a jejich následný 

transport do Asie v rámci záchranného programu na jejich re-introdukci              

ve Vietnamu. 

 



 

Po přednáškách byla schůze oficiálně ukončena a následovala komentovaná 

prohlídka zoo pod vedením pana ředitele Reného Fraňka, což je zkušený 

chovatel, který má za sebou spousty významných úspěchů v chovu nejen 

ptačích druhů. Již v přednáškovém sálu jsme z jeho vyprávění všichni pochopili, 

že je to velký odborník s obrovským celoživotním nadšením pro zvířata všeho 

druhu. Postupně jsme s ním prošli celou zoo, kdy jsme se o každém druhu 

místních chovanců dozvěděli spoustu zajímavostí.  

 

Zábavná forma výkladu a přirovnávání zvířecích vlastností k těm lidským nás 

mnohokrát rozesmála. Mohli jsme pozorovat například lvi, medvědy, alpaky, 

klokany a z ptačích druhů například bažanta diamantového, jeřába panenského, 

páva korunkatého, slípku modrou, sovici sněžní, nebo ledňáka obrovského. 

Zahrada má také rozsáhlou sbírku plazů, obojživelníků, ryb a bezobratlých 

živočichů.  



 

 

 

Po skončení prohlídky zoo jsme poděkovali panu Fraňkovi a rozloučili jsme 

se. Část účastníků pak zamířila k domovu a druhá část se přesunula na zámek 

do Bílých Poličan na Královédvorsku, kde proběhl společenský večer                

se zvěřinovou večeří.  

 

Zde jsme poseděli do pozdních večerních hodin a probrali vše možné, nejen 

z našich chovů. Účastníci zde byli ubytováni a druhý den ráno ještě proběhla 

společná návštěva dvou našich členů, chovatelů Jirky Glatta a Vojty Pekárka.  

 

 

 



 

 

Závěrem bych rád poděkoval panu Fraňkovi za velmi příjemný den strávený 

v jeho zoo a také za jeho velkorysý dar, který našemu spolku poskytl. 

Poděkování patří také Jiřímu Mrnkovi za výbornou zvěřinu, kterou věnoval na 

večerní pohoštění v Bílých Poličanech. Obrovský dík si zaslouží celý bývalý 

výbor WPA CZ-SK, jmenovitě Jiří Mrnka, Zdenko Figura, Míla Stehlík, Robert 

Prokipčák a Roman Kocourek, za dlouholetou práci pro spolek, kterou odváděli 

dobře a svědomitě.  
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