
Třetí členská výroční schůze WPACZ-SK a setkání 
chovatelů hrabavých v ZOO Olomouc 

 
 Dne 16. 8. 2014 bylo město Šternberk - penzion Věžka místem konání třetí výroční 
členské schůze WPACZ-SK. Tato v pořadí  již třetí schůze byla zároveň schůzí volební. Po 
přivítání členů v přednáškovém sále zmíněného penzionu mohla schůze díky hojné účasti 
členů podle všech pravidel začít. 

 
Členové WPA CZ-SK v přednáškové místnosti penzionu Věžka před zahájením výroční členské schůze 

 Předseda Ing. Jiří Mrnka pozdravil všechny přítomné, poděkoval nám za účast a 
seznámil nás se všemi body programu. Následovala podrobná zpráva o finančním stavu na 
našem transparentním účtu u Fio banky, kterou velmi pečlivě a podrobně zpracoval sám 
předseda, neboť funkce pokladníka nebyla v té době obsazena. Součástí zprávy byl přehled 
všech dárců a poděkování těm členům, kteří dárce oslovili a přesvědčili, aby naši činnost 
podpořili. Následoval návrh Martina Velese ml. na propagaci, návrh nákupu propagačních 
materiálů a stánku WPACZ-SK. Také nad tímto tématem proběhla diskuze a hlasováním byly 
schváleny finanční náklady a celý finanční plán roku 2015. Dalším bodem bylo zvolení 
výboru na nové dvouleté funkční období, které bylo následným hlasováním shodně schváleno. 
Nově se ve výboru objevil pan Ing. René Janosch jako nový pokladník WPACZ-SK. Tímto 
chci všem členům výboru v čele s Ing. Jiřím Mrnkou popřát do další nelehké a obětavé práce 
mnoho sil a úspěchů  a jen samé pozitivní odezvy a spolupráci nás všech ostatních členů. 
Zapomenout nemohu ani na našeho nejmladšího člena Jakuba Janosche, který měl ve funkci 
jednatele na starosti vedení všech hlasování a zhotovení zápisu. Další diskuze se týkala 
našeho směřování v projektu bažanta zlatého kroužková série 5000 a projektu na záchranu 



bažanta Edwardsova. Nově nás předseda seznámil se svojí vizí v projektu za obnovu 
zemědělské krajiny a podpory zbytkových populací koroptve polní. 

Přednášející v Zoo Olomouc a v penzionu Věžka ve Šternberku 

 Při živé diskuzi se čas rychle krátil a po obědě v penzionu Věžka jsme se přestěhovali 
do přednáškového sálu ZOO Olomouc, který byl připraven za laskavé pomoci pana Veselého, 
kurátora ptáků ZOO Olomouc. Panu Veselému patří náš velký dík za vynikající spolupráci, za 
podmínky konání této akce i prohlídku zoologické zahrady pod jeho vedením. V Zoo 
Olomouc začaly jednotlivé přednášky nejen pro členy WPACZ-SK, ale také pro všechny 
zájemce o tato témata z řad  veřejnosti. Pozvánka na tuto akci byla naším členem Mílou 
Stehlíkem již s předstihem prezentována na iFauně a našich internetových stránkách – 
www.wpacz-sk.com. Přednáškový sál byl tak skutečně plný a po uvítání všech předsedou Ing. 
Jiřím Mrnkou a seznámením s programem začala první přednáška výborně připravená 
Adamem Burou na téma projektu čistokrevného bažanta zlatého kroužková série 5000. 
Všichni byli seznámeni přehlednými tabulkami a grafy s úspěchy, ale také s neúspěchy a 
dalším směřování projektu. Přednáška byla oceněna potleskem, do diskuze k tomuto tématu 
se nikdo nezapojil a tak mohla následovat další přednáška o programu na záchranu bažanta 
Edwardsova, kterou připravil Ing. Jiří Mrnka, který je zároveň jeho koordinátorem pro 
Českou republiku a Slovensko. Také on přesnými informacemi o celém náročném projektu 
podrobně informoval všechny přítomné. Zasloužený potlesk pak vystřídala diskuze k tomuto 
tématu, do níž se mimo jiné zapojil i předseda Klubu chovatelů bažantů, okrasného vodního 
ptactva a holoubků pan Zbyněk Laube. Další přednášející byl pan Mgr. Petr Rejzek  s 
projektem nazvaným „Čiřikání“ na záchranu a podporu koroptve polní (Perdix perdix). Také 
on měl pečlivě připravenou prezentaci a názornými příklady všem přiblížil možnosti a 
výsledky této problematiky. Následovala prohlídka Olomoucké zoologické zahrady, po které 
měl další přednášku předseda rakouské WPA pan Manfred Prasch - bažanti rodu Lophura 
nycthemera a Lophura leucomelanos. Jeho poutavá prezentace v podobě promítání obrázků a 
přesných popisů jednotlivých poddruhů zaujala všechny přítomné. Podělil se s námi také o 



své cenné zkušenosti z chovu této skupiny hrabavých. I po této přednášce proběhla diskuze k 
danému tématu a vzhledem k pokročilému času se přítomní přemístili zpět do přednáškového 
sálu penzionu Věžka ve Šternberku.  

  

 
Vlevo pan Veselý při prohlídce Zoo Olomouc; vpravo Manfred Prasch předseda WPA Rakousko  

 Následovala přednáška Bédy Gavendy zaměřená na jeho životní zkušenosti s chovem 
hrabavých. A skutečně tento PAN chovatel má o čem vyprávět. Jeho zkušenosti a zážitky 
byly pastvou pro uši všech přítomných členů WPACZ-SK a hostů včetně přátel z rakouské 
WPA. Mezi tím se již venku připravovala tradiční pochoutka v podobě grilovaného divočáka. 
Tentokrát Vojtovi Pekárkovi vydatně sekundovali Petr Bacha a Martin Veles mladší. Všem 
třem patří náš veliký dík za přípravu vynikající večeře. Po tomto gurmánském zážitku se ujal 
slova náš člen a zároveň předseda ACHEP pan Ladislav Žoha, který nás seznámil s činností 
tohoto sdružení, jehož členem je zase naopak naše WPA. Například o připravovaných 
směrnicích EU, legislativě, invazních druzích, zájmových chovech, burzách atp. Třebaže již 
bylo dost pozdních večerních hodin, poslední přednášku měl Jiří Mrnka a sice prezentaci 
připravenou samotnou Jing Zhang (kurátorkou ptáků v Zoo Peking) o projektu chovu bažantů 
krvavých v ZOO Peking. Někteří již více společensky unavení při této přednášce znovu ožili a 
tak jsme mohli obdivovat skvělé obrázky a naslouchat zajímavým informacím z chovu těchto 
velmi vzácných bažantů. Následující přátelské posezení se u některých vytrvalců protáhlo do 
brzkých ranních hodin a po následné snídani v přednáškovém sále penzionu Věžka byla celá 
akce pro většinu členů ukončena. Za všechny účastníky z řad našeho sdružení bych rád 
poděkoval personálu penzionu Věžka a především sympatické paní majitelce Andree Klárové 
za skvělý servis a velmi vstřícný přístup. Pokud budete cestovat do Olomouce nebo 
nejbližšího okolí, všem tento penzion doporučuji.  



 Skupina rakouských přátel z tamní WPA pak v doprovodu předsedy naší WPACZ-SK 
pana Ing. Jiřího Mrnky odjela na návštěvu třech chovatelů pana Dlábka, Brůži a Gavendy. 
Celá jako vždy perfektně připravená akce proběhla bez jediného zádrhele a snad ke 
spokojenosti všech zúčastněných. Proto chci velmi poděkovat panu Ing. Jiřímu Mrnkovi za 
jeho vynaložené úsilí, mnoho hodin práce s organizováním celé akce včetně zajištění 
ubytování. Přednášejícím za jejich práci, všem členům za účast a přáním pro nás všechny ať 
dál pokračuje naše WPACZ-SK na této skvěle nakročené cestě. 

 Ještě jednou díky!                                                                                         Martin Veles senior 
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