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Společné foto s polskými přáteli 
 

 Ve dnech 3. - 5. září proběhlo v Londýně slavnostní setkání u příležitosti 40. výročí 

založení WPA. Této významné události se zúčastnili zástupci mnoha zemí včetně České 

republiky. Doprovodný program byl rozdělen do tří dnů a jednotlivé akce si účastníci 

vybírali dle svých zájmů. 

 Za Českou a Slovenskou WPA jsme se účastnili 4 chovatelé. Cesta autem byla 

dlouhá a náročná, nicméně pobyt na ostrovech nám ji plně vynahradil. Po pátečním 

příjezdu do Londýna jsme v odpoledních hodinách navštívili Natural history muzeum 

Tring, kde jsme měli jedinečnou příležitost nahlédnout do jeho sbírek. Zajímali nás 

samozřejmě hlavně ptáci a jen v této sekci mají 75000 jedinců téměř všech druhů ptáků 

z celého světa. Bylo velmi zajímavé porovnat jedince odchycené a preparované před sto a 

více lety s těmi současnými v našich chovech. Poté jsme navštívili zahrady a okrasné 

voliéry včetně chovatelského zázemí zámku Waddesdon Manor. Večer následovalo 

posezení a debata s kolegy z jiných zemí. 

 V sobotu jsme strávili skoro celý den v jedné z Londýnských zoologických zahrad 

Bird world. Jak už název napovídá, specializuje se především na chov ptáků. Zde nás velmi 



zaujal mimo jiné pár dropů (Otis tarda). Přesto, že se nejedná o druh ptáka řádu hrabaví, 

je veliká škoda, že z naší přírody vymizel. Díky dobře 

vymyšlené expozici jsme si mohli tyto majestátné 

ptáky prohlédnout opravdu z blízka.  

 Neděle byla vyvrcholením celého programu. 

Sešli jsme se v soukromé rezidenci (Ashmere) Keithe 

Howmana, zakládajícího člena britské WPA. Na 

tomtéž místě se před 40 léty, přesně ve stejný den  

domluvili   3   chovatelé   a   položili  základy  vzniku   

Drop velký (Otis tarda)  WPA. Program se skládal z jednotlivých vystoupení 

bývalých i současných osobností stojících za touto organizací. Doplňkem byla možnost 

zúčastnit se dražby mnoha umělecky cenných předmětů tématicky spojených 

s hrabavými, zeměmi jejich přirozeného výskytu, či nákup odborné literatury apod. 

Výtěžek bude věnován na projekty organizace. Po skončení všech projevů následoval 

přesun k tabulím, slavnostnímu přípitku a výbornému pohoštění. I přes všechny známé 

průpovídky o Londýnském počasí, jsme nemuseli ani jednou použít deštník a neděle byla 

jako na objednávku zalitá sluncem. 

 Jak již je zvykem naší sekce, nepřijeli jsme do Anglie s prázdnýma rukama a 

především díky Martinu Velesovi jsme se prezentovali upomínkovou plaketou, jež slavila 

obrovský úspěch. Zájem o ní a kalendáře na příští rok z naší dílny byl tak veliký, že jsme 

nebyli schopni obdarovat všechny zájemce. Martinu Velesovi a všem tvůrcům chci 

poděkovat za čas a finanční náklady, které opakovaně vynakládají na propagaci naší 

organizace. 
 

 

Upomínková plaketa               Kalendář WPA CZ-SK na rok 2016  
 

 Srdečné přijetí a pozornost, která nám byla věnována od zahraničních kolegů, nás 

opět ujistily v tom, že Česká i Slovenská republika jsou plnohodnotnými členy této 

organizace.  


