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Zápis ze 7. členské výroční schůze občanského 

spolku 

„World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s“ 

Občanské sdružení se sídlem Čeladná 752; okr. Frýdek - Místek  73912, Česká Republika 

Členská výroční schůze se konala dne 3. 11. 2018 na zámku v Bílých Poličanech 

Zahájení 13:37, schůze pro nedostatek členů zrušena. 

Nová schůze zahájena v  15:00, dle stanov spolku usnášeníschopná.  

Přivítání: předseda WPA CZ-SK – Ing. Petr Bach 

Přítomných: 13 členů, ostatní členové omluveni 

Zprávy o činnosti spolku v roce 2018 byly z výše uvedených důvodů předneseny před zahájením 

schůze. 

13:40 – zpráva o návštěvě Tierparku Berlín (Zdenko Figura, Miloslav Stehlík). Krátká zpráva o 

návštěvě Tierparku Berlín,  Zoo Berlín a navštívili ptačí park Walsrode. 

13:45 – Informace z jarního chovatelského dne (Petr Bach) 

13:47 – Informace o výborové schůzi v Benátkách nad Jizerou (Petr Bach) 

13:48 – Informace o výstavě v Třebechovicích pod Orebem (Jiří Mrnka) 

13:50 – Míla Stehlík podrobně informoval o tradiční zahraniční cestě.   

14:10 – Informace a poděkování členům WPA za pomoc při pořádání Exoty Olomouc (Petr Bach, René 

Janosch). Zevrubně se probrala situace ohledně úhynu bažanta tibetského Ládi Tkáče.   

14:35 – Informace o ECBG meetingu (Jiří Mrnka) 

 

Zpráva o projektu bažanta zlatého kroužková série 5 000 – vypracoval Martin Veles 

(přečetl Jiří Mrnka) 

Po šesti letech fungování projektu národní koordinátor a držitel plemenné knihy Martin Veles 

hodnotil průběh projektu i chovnou sezonu 2018.  V rámci pracovní skupiny bylo v letošním roce 

odchováno 29 kuřat (14,15). Celkem bylo za dobu trvání projektu odchováno v pracovní skupině 205 

kuřat (100,105). Úhynů nahlášeno celkem 44 z toho v pracovní skupině 24. Stejně jako předloni se i 

letos podařilo nejvíce kuřat odchovat Jiřímu Glattovi.  

V rámci diskuze byla doporučená cena pro prodej bažantů kroužková série 5 000 ponechána na 500 

Kč/1ks. 
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Již tradičně Martin připomenul nutnost úzké spolupráce s koordinátorem projektu, povinnost hlásit 

všechny změny a úhyny v chovu.  

Závěrem Martin Veles poděkoval za spolupráci všem členům a popřál mnoho chovatelských 

úspěchů v příštím roce. 

Za neobyčejný přínos Martina Velese v projektu bažanta zlatého 

kroužková série 5000 a za jeho celkovou činnost pro občanský 

spolek World pheasant association Czech Republic and Slovakia 

bylo Martinu Velesovi uděleno čestné členství. Jako první řádný 

člen, kterému byla tato pocta prokázána, se nesmazatelným 

písmem zapsal do historie WPA CZ-SK. Martine děkujeme!!! 

 

Zpráva o záchranném projektu bažanta Edwardsova – Jiří Mrnka 

V roce 2018 se členům WPA CZ-SK (A. Bura, M. Brůža) podařilo odchovat 5 (3;2) kuřat bažanta 

Edwardsova, která budou ve spolupráci s mezinárodním koordinátorem umístěna do zoologických 

zahrad a privátních chovů v České republice i v zahraničí..  

O členství v projektu projevila zájem ZOO Plasy. Koordinátor se zavázal dohodnout podmínky a 

sehnat chovný pár. 

Závěrem Jiří Mrnka poděkoval všem spolupracujícím členům. 

 

Zpráva o projektu Obnovy zemědělské krajiny a podpory zbytkových populací koroptve 

polní  –  Petr Bach, Jiří Mrnka 

Petr Bach informoval o jeho nové pozitivní zkušenosti s odchovem a následným vypouštěním 

koroptví přímo v honitbě. Nespornou výhodou tohoto způsobu odchovu je větší plachost koroptví 

díky snížení četnosti kontaktu s člověkem a ponechání koroptví na místě líhnutí. 

V chovné sezóně 2018 se nám odchovy v rámci metodiky extenzivních odchovů dařily. K vypouštění 

jsou připraveny mimo již zmiňovaných odchovů Petra Bacha další tři rodinná hejnka (40 jedinců).  

Tato hejnka budou vypuštěna v okolí Chlumce nad Cidlinou v honitbě Kinských dal Borgo, stejně jako 

každý rok jsou všichni členové WPA zváni. 

Oba přednášející vyzvali všechny členy WPA CZ-SK, aby zvážili možnost se do projektu aktivně 

zapojit a pokusit se koroptve přirozeně odchovat.  
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Zpráva o chovech – Míla Stehlík 

Míla Stehlík zhodnotil evidenci chovů a spolupráci s jednotlivými chovateli v rámci této činnosti. 

Tabulka základních statistických údajů: 

 Počet chovatelů 

s nahlášenými stavy 

Chovatelé/

kroužky 

Počet chovaných 

druhů 

Chovný 

(ks k 31.12.) 

Odchov 

(ks) 

2012 14  82 657  

2013 17 14/394 84 794 855 

2014 17 17/662 91 817 792 

2015 26 17/637 81 741 887 

2016 29 12/480 83 787 975 

2017 33 19/799 93 920 954 

 

Finanční zpráva - Ing. René Janosch 

Finanční zprávu René Janosch zahájil obšírným výkladem o veřejných informacích o našem zapsaném 

spolku - World Pheasant Association Czech republic and Slovakia z. s., které lze nalézt na webových 

stránkách justice.cz. Dále upozornil na možnost kontroly našeho transparentního účtu, na který se 

pohodlně dostanete z našich webových stránek wpacz-sk.com → rubrika Dárcovství → podrubrika 

Finanční podpora → aktivní odkaz Fio transparentní účet. Tento odkaz vás přesměruje přímo na 

stránku Fio banky  a pohyby na účtu.  

 

Vlastní finanční zpráva: 

Finanční období: 21. 10. 2017 – 3. 11. 2018 

Stav k 21. 10. 2017: Účet Fio banka 83.352,76 Kč; Pokladna 10.757,00 Kč; Celkem 94.109,76 Kč 

Stav k 3. 11. 2018: Účet Fio banka 105.281,42 Kč; Pokladna 20.166,00 Kč; Celkem 125.447,42Kč  

Rozdíl: +31.337,66 Kč  

 

Volba členů výboru: 

Ke členství ve výboru se přihlásili: Ing. Petr Bach, Zdenko Figura, Ing. René Janosch, Miloslav Stehlík , 

Ing. Jiří Mrnka. 
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Hlasování: 

Pro hlasovalo 13 členů, proti hlasovalo 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů 

Členové výboru ze svého středu zvolili předsedu Ing. Petra Bacha, místopředsedu Zdenka Figuru, 

registrátora Miloslava Stehlíka, pokladníka Ing. René Janosche a jednatele Ing. Jiřího Mrnku. 

 

Diskuze: 

Předseda Petr Bach předal stříbrný přívěšek Jakubu Jordovi, zlatý přívěšek Jakubu Janoschovi  a 

stříbrnou jehlu všem členům spolku, kteří ji nedostali při přihlášení do našeho spolku. 

René Janosch navrhl setkání výboru minimálně 1x ročně. Na těchto setkáních výbor spolku bude řešit 

aktuální situaci s řízením spolku a jeho propagaci. 

K propagaci spolku se rozběhla široká diskuze. Ladislav Žoha navrhl spolku účast na každoroční 

výstavě v Lounech.   

Jiří Mrnka a Ladislav Žoha zmínili možnost propagovat WPA formou darování našich chovanců do 

chovů k zámkům nebo zookoutkům, míst která jsou hojně navštěvována veřejností.  

 

 

Vypracoval: Jiří Mrnka             Dne: 21. 11. 2017 

 

 

 

 


