
 

Výročná členská schôdza WPA CZ-SK 2019 v ZOO Košice  
 

25.10.2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza 

World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia  

v Zoologickej záhrade Košice. Schôdza sa začala po prí-

chode všetkých českých aj slovenských účastníkov o de-

viatej hodine. Na úvod, po spísaní prezenčnej listiny, sme 

všetkých privítali a zahájili schôdzu. Predseda, Jiří Mrnka, 

poďakoval vedeniu ZOO Košice a všetkým spolupra-

covníkom za zorganizovanie schôdze a poskytnutý servis.  

Nasledoval zvyčajný program schôdze, pozostávajúci zo 

správ o jednotlivých projektoch nášho združenia, o stretnutiach, ktoré sa vrámci WPA uskutočnili a z 

finančnej správy. V diskusii sa okrem iného prejednávali rôzne problémy týkajúce sa vypúšťania 

jarabice poľnej (Perdix perdix) vrámci projektu „Obnova zemědelské krajiny a podpora zbytkových 

populací koroptve polní“ najmä s kolegami Vaidlom a Podhrázským zo zoologických záhrad, ktorí sa 

zúčastňujú podobných projektov s inými aviárnymi druhmi. Zazneli aj pozvánky na očakávané akcie 

vrámci WPA, ktoré boli už propagované aj elektronickou poštou.  

Po skončení schôdze sa časť účastníkov s nami rozlúčila. My zvyšní sme sa presunuli                   

do reštaurácie v ZOO, kde sme sa naobedovali. Po obede nasledovala už tradične prehliadka 

hostiteľskej zoologickej záhrady. Pán Pastorek nás previedol celou záhradou a podrobne nám 

porozprával o zoologickej záhrade všeobecne aj o jednotlivých chovancoch. Krátko pred zotmením 

sme sa rozlúčili a presunuli do blízkeho penziónu, kde sme boli ubytovaní.  

 

Ráno 26.10.2019 sme sa po raňajkách vydali na cestu južnou trasou cez Slovensko 

do Bojníc. Po asi štvorhodinovej ceste sme sa krátko pred cieľom zastavili na obed       

v obľúbenej kolibe Pacho a po chvíľke sme dorazili do Národnej zoologickej záhrady 

Bojnice. Tam na nás už čakala sympatická ošetrovateľka, pani Martincová, ktorá nás 

po záhrade sprevádzala. Všetci veľmi ocenili jej otvorený a ústretový prístup. Ochotne 

nás previedla zázemím a veľmi detailne nám predstavila jednotlivé zvieratá s ktorými 

pracuje.  

 

Po bohatej diskusii počas prehliadky, v ktorej sme prebrali rôzne témy, a po výmene kontaktov 

sme Zoologickú záhradu Bojnice opustili a rozišli sme sa domov. Mrzí ma malá účasť našich členov    

a ešte viac, že niektorí odriekli účasť na poslednú chvíľu.  

Na záver by som sa ešte raz chcel poďakovať všetkým, ktorí prišli, aj z dôvodu väčšej vzdialenosti 

miesta konania a všetkým, ktorí pomáhali s organizáciou. Teším sa na ďalšiu členskú schôdzu.  
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