
Výroční a volební členská schůze WPA CZ-SK v ZOO Liberec 

Dne 19.11.2016 se v Zoologické zahradě Liberec konala v pořadí již pátá výroční 

členská schůze, která byla zároveň schůzí volební. V 9:45 jsme měli sraz u vchodu do zoo a 

v 10:00 hodin mohla již schůze v krásném prostředí přednáškového sálu začít přivítáním členů 

a podepsáním prezenční listiny. Poté, co bylo zjištěno, že z důvodu chybějícího jednoho 

z členů není schůze usnášeníschopná, byla dle pravidel později svolána schůze nová. 

První byla prezentována zpráva o činnosti pracovní 

skupiny WPA CZ-SK v projektu k. s. 5000 bažanta zlatého za 

rok 2016. Koordinátor projektu pan Martin Veles přítomné 

seznámil se skutečnostmi týkající se odchovů, evidence a 

mnohými zajímavostmi z chovu. Dále připomněl skutečnost, 

že celý program vznikl na základě čistokrevných kusů a 

následné sestavování „nepříbuzných“ párů dle evidence má 

pozitivní dopad na zvyšování genetické variability populace, 

která má vliv na úspěšnost dalších odchovů. V případě zájmu 

je celá zpráva k nahlédnutí. Dále byla diskutována cena těchto 

bažantů, která zůstává pro nejbližší období stejná - 600 Kč/ks. 

Poté přednesl zprávu o záchranném projektu bažanta 

Edwardsova dosluhující předseda a koordinátor projektu Ing. 

Jiří Mrnka. V tomto projektu se za poslední rok podařilo nahradit všechny hybridní jedince, 

kteří byli rozpoznáni na základě DNA testování. Pražské zoologické zahradě se podařilo 

odeslat čtyři evropské ptáky do Zoo  Hanoj, kde vytváří páry s přímými potomky po 

posledním kohoutovi chyceném v přírodě. Dále všechny přítomné seznámil s průběhem 

projektu Obnovy zemědělské krajiny a podpory zbytkové populace koroptve polní. Je 

pozitivní zprávou, že po 

loňském vypouštění 

koroptví ve Velkém 

Vřešťově jsou dnešní 

stavy v dané honitbě 

nejvyšší za mnoho 

posledních let, co místní 

členové mysliveckého 

sdružení Jedlina 

pamatují. Ing. Petr Bach 

nás informoval, že 

v současnosti se zde 

vyskytují nejméně čtyři 

rodinná hejna. Veliký dík patří jemu a jeho otci Jaromíru za příkladnou péči nejen o koroptev, 

ale i o drobnou zvěř v této honitbě. Potěšující zprávou je také skutečnost, že se v letošním 

roce bude vypouštět v rámci tohoto projektu více než 40 kusů přirozeně odchovaných 



koroptví. Finanční zprávu a rozpočet na rok 2016/2017 představil pokladník Ing. René 

Janosch. 

Následovala volba výboru WPA CZ-SK na další volební období. Poté, co svou činnost ve 

výboru oznámením ukončil Jakub Janosch, svou účast na činnosti ve výboru nabídl Ing. Petr 

Bach. Nové složení pětičlenného výboru bylo zvoleno jednomyslně a následně proběhlo mezi 

členy výboru rozdělení funkcí. Nově se předsedou WPA CZ-SK stal Ing. Petr Bach. 

Místopředsedou pan Zdenko Figura, jednatelem Ing. Jiří Mrnka, pokladníkem Ing. René 

Janosch a registrátorem pan Míla Stehlík. 

Velké poděkování patřilo zakládajícímu členovi a prvnímu předsedovi WPA CZ-SK Ing. 

Jiřímu Mrnkovi za jeho práci pro celé sdružení, kterou se zasloužil o dobré jméno WPA u nás i 

v zahraničí. Nastavil laťku hodně vysoko, a tak nezbývá než popřát novému výboru v čele 

s novým předsedou Ing. Petrem Bachem hodně úspěchů do dalších let. Je zřejmé, že volba 

nového předsedy nekopíruje ty, jejichž pozice předsedy je tzv. na doživotí, ale dává další 

činnosti nový rozměr a věřím, že ku prospěchu věci. 

Následoval oběd 

v místní restauraci a poté 

prohlídka ZOO pod vedením 

kurátora ptáků ZOO Liberec 

Ing. Jana Hanela. A zde 

musím velice poděkovat Ing. 

Janu Hanelovi nejen za již 

zmíněnou prohlídku ZOO a 

zázemí, ale také za veškerý 

servis pro nás připravený 

včetně občerstvení 

v přednáškovém sále a 

zajištění ubytování. Velmi si jeho profesionálního přístupu vážíme. Po prohlídce následovalo 

představení projektu bažanti rodu 

Polyplectron, pečlivě připravené 

budoucím koordinátorem tohoto 

projektu Jakubem Janoschem. 

Následovala diskuze včetně otázek 

financování projektu. Po krátké 

přestávce měl přednášku Ing. Jan Hanel 

na téma chov ptačích svěřenců 

v zoologické zahradě. Zajímavá 

přednáška doplněna obrázky a záběry 

z chovu včetně inseminace dravců byla 

vystřídána přednáškou MVDr. Tomáše Najera o jeho návštěvě Vietnamu a Zoo Hanoji. I zde 

jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a vše bylo opět doplněno pěknými fotografiemi. 

V pohodovém stylu pak byla přednáška pana Jiřího Glatta na téma jeho životních zkušeností 



s chovem hrabavých. O tom, že hovoří „Pan chovatel“ nebylo pochyb. Způsob, jakým byl 

rozhovor veden, zaujal všechny přítomné a cenné rady zde zmíněné se určitě nejednou hodí. 

V tuto chvíli opět mohli litovat ti, kteří se na naše setkání z jakéhokoliv důvodu nedostali. 

Vždyť právě takovéto diskuze a předávání cenných zkušeností jsou tou nejpěknější příčinou 

našich setkávání. 

Po osmnácté hodině následoval přesun na hotel a je milé, že celý průběh dne se nesl 

v duchu dobré pohody a až zázračně na čas přesně vyplňoval celý itinerář dle časového 

rozvrhu. Z hotelu U jezírka, kde jsme byli ubytování jsme přešli do restaurace, ve které bylo 

připraveno pohoštění z tradiční zvěřiny opět výborně naložené Vojtou Pekárkem. Hostina jak 

na zámku, kterou nám zde zajistil Ing. Jan Hanel se nesla v přátelské a veselé pohodě až do 

pozdních nočních hodin. Však kdo by nechtěl pozvednout pohár na poděkování bývalému 

předsedovi a na gratulaci tomu novému. Spoustu zajímavostí o Vietnamu jsme se dozvěděli 

od Tomáše Najera, o zábavu se tradičně postaral Miloš Brůža a vlastně všichni se velice 

náramně bavili. 

Následující den 

jsme se po snídani opět 

přesunuli do 

přednáškového sálu 

ZOO Liberec. Poslední a 

velmi zajímavou 

přednáškou, na kterou 

jsme se velmi těšili, 

byla přednáška nového 

předsedy Ing. Petra 

Bacha z návštěvy 

sympozia WPA a 

pobytu v Číně. Vše 

doplněné o fotografie 

bylo prezentováno se zajímavostmi a humorem a ani se nechtělo věřit, že naše setkání je u 

konce. Článek o Číně najdete na našich webových stránkách. Celkově lze hodnotit celý 

průběh akce jako pohodový a bezproblémový, jako zajímavé a přátelské setkání našich členů. 

Musím poděkovat všem, kteří se na tomto podíleli, všem zúčastněným, kteří si našli čas a 

neváhali přijet až z takové dálky jako Matúš Kočik, nebo Zdenko Figura. 

Nezbývá, něž nám všem do budoucna popřát jen samé takové vydařené akce, jakou bylo 

setkání - výroční a volební členská schůze WPA CZ-SK 2016 v ZOO Liberec. 
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