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PROVOZ ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ
Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2005 bylo zajištěno, přijato, ošetřeno a kontrolováno celkem:
1.328
525
759
12
32

živočichů
(86 druhů)
ptáků
(58 druhů)
savců
(13 druhů)
měkkýšů, plazů
( 2 druhy)
zvířat exotických a domácích (13 druhů)

560 samostatných případů
433 samostatných případů
93 samostatných případů
3 samostatné případy
31 samostatných případů

Podrobnosti viz příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů.

Potáplice severní
Dne 9.2. 05 přebíráme z Domova důchodců v Dobřanech (PJ) 1 ex. potáplice
severní. Tento druh je typickým obyvatelem severních jezer v pásmu tajgy a tundry
v severní Evropě i Asii a v Severní Americe. U nás nehnízdí, ale v době tahu přelétá
přes naše území. Přeletem unavený pták usedl na vyasfaltovanou plochu místního
objektu v domnění, že se jedná o vodní hladinu. Jelikož ze země špatně vzlétá, byl
relativně snadno odchycen, okroužkován a převezen do Plzně na řeku Mži.

Bukač velký
5.3. 05 přes linku tísňového volání POLICIE ČR nás informuje o svém nálezu
pozoruhodného, až exoticky vypadajícího ptáka jeden z pozornějších návštěvníků
kaskády Boleveckých rybníků (PM). Ve skutečnosti se jednalo o bukače velkého,
poměrně vzácného příbuzného volavek. Tento druh je tažný, při získávání potravy úzce
vázaný na vodní hladinu, a tak zamrzlý Senecký rybník se mu stal osudným. Jeho
zdravotní stav byl natolik vážný, že zhruba po třech dnech uhynul na následky
celkového vyčerpání a stresu. Každopádně se jedná pro Plzeň a její okolí o druh velice
zajímavý a ne zrovna běžný.

Záchranný přesun mláděte výra velkého
V měsíci květenu 05 proběhl mimořádný přesun jednoho ze tří mláďat výrů velkých
hnízdících nedaleko obce Štěnovice (PJ). Díky kamerovému střežení hnízda se totiž
zjistilo, že jedno ze tří mláďat značně zaostává za staršími sourozenci a hrozí jeho
úhyn. Po pečlivém zvážení a konzultaci s Plzeňským krajským úřadem bylo menší
mládě odebráno a adoptováno ke stejně starému mláděti výrů velkých do hnízda u
Krašova (PS). Okroužkování mláďat a opakované kontroly hnízdiště prokázaly, že
adopce této u nás ohrožené sovy byla úspěšná.

Adopce mláďat čápů bílých
 Prvním úspěšným případem bylo vylíhnutí 4 vajec z hnízda v Kynšperku nad Ohří
(CH) zajištěných (17.5.05) na základě prokázaného úhynu samce místního hnízdícího
páru. Ve finále jedno mládě uhynulo krátce po vylíhnutí a zbylá tři byla úspěšně
adoptována do náhradních hnízd - dvě Hlinné (TC), jedno Příchovice (PJ). Všechna tři
adoptovaná čápata nakonec úspěšně odlétla s náhradními rodiči i sourozenci do
teplých krajů.
Poděkování patří zejména :
- Obecnímu úřadu Kynšperk nad Ohří a jeho tajemníkovi Ing. P. Růžičkovi
- Chebským hasičům za plošinu a celkovou asistenci
- Polici ČR za součinnost
- p. Václavu Langovi z Horní Břízy za vylíhnutí vajec a péči o malá čápata
- Kynšperskému zpravodaji p. Kateřině Štochlové
- Obyvatelům a firmám města Kynšperka nad Ohří
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 K dalšímu zásahu do hnízdění čápů bílých došlo 6.7. 05 v Horšovském Týně na
Domažlicku. Zde opět uhynul v době hnízdění samec, a tak cca 14 dní stará mláďata
bylo nutno z hnízda sundat a adoptovat na hnízda jiná. Jedno mládě úspěšně
adoptováno a odchováno náhradním párem čápů bílých v Bělé nad Radbuzou (DO).
Druhé mládě bylo bohužel krátce po adopci nalezeno uhynulé pod hnízdem v obci
Všeruby u Kdyně (DO).
I zde nám hodně pomáhali při sledování hnízda a záchraně mláďat obyvatele jednotlivých obcí.

Adopce mláďat káně lesní
Celkem tři nevzletná mláďata káně lesní donesená do ZSŽ jako osiřelá po zničení
rodného hnízda při nešetrné těžbě dřeva byla průběžně v měsíci červnu 05 adoptována
do tří náhradních hnízd ke stejně starým mláďatům. Jedno mládě bylo adoptováno
(3+1) do hnízda v polesí Bušovice (RO), druhé (2+1) v Kokotském polesí (RO) a
třetí (3+1) u Druztové v polesí Háj (PS).
Všechna přiložená i původní mláďata byla okroužkována a průběžně kontrolována.
Zde je třeba poděkovat revírníkům Městských lesů (SVSmP) za jejich dlouhodobou pomoc při
hledání náhradních hnízd k adopci donesených mláďat dravců i sov.

Záchrana vypadlých mláďat rorýsů obecných
V průběhu měsíce července 05 bylo do hnízdní kolonie rorýsů obecných nacházející se
na dvou obytných domech v Dobřanech (PJ) úspěšně adoptováno celkem 11 mláďat
vypadlých z hnízd a donesených na ZSŽ v Plzni. Přistrkování nesamostatných mláďat
tohoto potravního specialisty do náhradních hnízd se stejně starými mláďaty je u tohoto
druhu jediná a osvědčená metoda jejich záchrany. Díky výsledkům kroužkování a
opakovaným kontrolám na lokalitě předpokládáme u této formy adopce 70% úspěšnost.
Tento pro nás i rorýse důležitý projekt podpořilo finanční částkou 4.000,- Kč město Dobřany.
Drobný příspěvek byl převeden na účty (fond oprav) vlastníků obytných domů, na kterých se
kolonie nachází. Ve skutečnosti je jakousi kompenzací za zvýšený pohyb lidí (ochranářů) po
domě v době hnízdění ptáků.

Zamotaná mláďata čápů bílých
 Nejrůznější odpady, odpadky, provázky či rybářské vlasce donesené dospělými čápy
na hnízdo při jeho stavbě mají za následek značné problémy zejména v době mláďat.
První případ jsme zaznamenali 19.6.05 při kroužkování čápat na hnízdě v obci Hlinné
(TC). Zde jedno ze dvou zhruba 14ti denních mláďat mělo rybářským vlascem
amputovanou nohu těsně u těla. Mládě muselo být na základě špatného zdravotního
stavu z hnízda odebráno a následně veterinárním lékařem utraceno.
 Druhý případ byl zjištěn rovněž 19.6.05 na hnízdě čápů bílých v obci Příchovice
(PJ). Zde byla celkem dvě cca 3-4 týdny stará mláďata k sobě svázána za nohy tak
těsně, že se nemohla ani postavit. Jedno mládě bylo po vymotání ze smotku lýkového
provazu ponecháno bez vážnějších zdravotních potíží na hnízdě. Druhé mládě bylo na
základě poranění sundáno a převezeno do péče v zajetí. Částečná deformace levé
nohy, vytlučené letky na křídlech mají za následek jeho dlouhodobou léčbu a trvalý
chov v zajetí.

Záchranný transfer škeble říční ř. Berounka Plzeň - Bukovec (PM)
Realizováno 5.8. 05 na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody OŽP MMP, za přímé
finanční účasti majitele pozemku a investora plánované akce. Konkrétně se jednalo o
záchranný transfer vodních měkkýšů ze starého, nefunkčního náhonu od mlýna v Plzni
- Bukovci (PM). Ten má být v rámci výstavby nové vodní elektrárny zavezen, a tak
cílem bylo přesunout co nejvíce vodních živočichů mimo stavbu. Zhruba po 4 hodinové
akci se podařilo zajistit 10 větších exemplářů škeble říční, které byly za účasti
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pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny, středisko Plzeň, přesunuty na náhradní
bezpečné místo do koryta řeky Berounky.

Lelek lesní
Dne 6.9. 05 přinesl pes venčící se v lukách pod rodinnými domky v Červeném Hrádku
(PM) svému majiteli dospělého lelka lesního. Pták při manipulaci přišel o ocasní pera a
evidentně byl zastižen psem krátce po nárazu do skleněné ploch jednoho z obytných
domů. Chvilková indispozice od nárazu během 24 hodin ustoupila a pták byl i přes
chybějící ocasní pera 12.9.05 okroužkován a vypuštěn. Z ornitologického hlediska se
jedná o velice zajímavý a vzácný druh ptáka, kterého by v Plzni asi málokdo čekal.

Odchov zajíců a mláďat vysoké zvěře
Zajišťovaly smluvně, pouze za úhradu vzniklých nákladů v průběhu celého roku celkem
dvě spolupracovnice spolku. V případě 11 zbytečně donesených a poraněných mláďat
zajíce polního bylo úspěšně odchováno slečnou Bárou Šípovou a následně v honitbě
Červený Hrádek (PM) vypuštěno celkem 8 samostatných a plně vzrostlých zajíců. U
mláďat vysoké zvěře se jednalo o úspěšný odchov jednoho srnčete (srna) a jednoho
koloucha jelena siky (laň). Obě mláďata byla následně předána do dalšího oborového
chovu z důvodů ztráty plachosti a nevhodnosti návratu zpět do volné přírody.
Zvláštní poděkování patří slečně Báře Šípové a paní Jaroslavě Janoušové z Nové Hospody za
osobní nasazení, finanční spoluúčast a vynikající péči o svěřená mláďata.

Zpětné hlášení poštolky obecné z Alžírska
V průběhu měsíce října 2005 jsme obdrželi zpětné hlášení o námi odchované poštolce
z roku 2004. Jednalo se o jedno z mláďat uměle vylíhlých panem Václavem Langem
ze snůšky zajištěné 13.5.04 na opravovaném domě v Plzni na Borech (Klatovské třídě
číslo 114). Poštolka byla okroužkována a vypuštěna ze záchranné stanice živočichů
23.7. 04 v Plzni Doubravce. Po 170 dnech (9.1. 05) byla zastižena v Alžírsku. Bohužel
na hlášence byla informace o tom, že byla střelena místními lovci, ale než se tak stalo,
uletěla 1586 km od místa vypuštění. Po poštolce z roku 03, která byla pro změnu
ulovena v Maroku, je to další velice zajímavé a pro naší práci důležité zjištění.

Mezi další zajímavější případy patřila například léčba
98 ex. poštolky obecné, 54 ex. labutě velké, 6 ex. brkoslava severního, 5 ex. čápa černého, 2
ex. včelojeda lesního, luňáka červeného, ledňáčka říčního, 1 ex. orla mořského a dalších
známých i méně známých druhů volně žijících zvířat.

Nadstandardní servis - odchyt domácích a exotických zvířat
 V rámci nadstandardního servisu bylo realizováno v průběhu roku 2005 několik
úspěšných i méně úspěšných akcí zaměřených zejména na přesun (transfer) volně
žijících živočichů z nákupních prostor, výrobních hal a soukromých objektů.
7.1. 05
7.3. 05
13.3. 05
24.3. 05
7.4. 05
26.5. 05
11.6. 05
9.10.5

odchyt a přesun samce červenky obecné z prodejny Baumax v Plzni na Letné (PM)
odchyt a přesun samice kosa černého ze skladu prodejny Hypernova – Černice (PM)
odchyt a přesun 15 ex. vrabce domácího z haly velkoobchodu potravin v Tlucné (PS)
odchyt a přesun samce červenky obecné z prodejny Baumax v Plzni na Letné (PM)
odchyt a přesun 5 ex. vrabce domácího z haly velkoobchodu potravin v Tlucné (PS)
odchyt a přesun jiřičky obecné z výrobní haly na kamerové jeřáby Borská pole (PM)
odchyt a přesun samce kosa černého ze skladu prodejny Hypernova – Lochotín (PM)
odchyt a přesun samice krahujce obecného výrobní hala střešních tašek Blížejov
(DO)
8.11.5 odchyt a přesun 18 ex. vrabce domácího z hypermarketu Tesco Rokycanská (PM)
8.11.05 odlov 5 ex. vrabce domácího z prodejní plochy hypermarketu Tesco Rokycanská (PM)
25.12.05 odchyt a přesun 4 ex. vrabce domácího z hypermarketu Tesco Rokycanská (PM)
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 Dále jsme vyjížděli k případům zvířat uniklých ze zajetí, opuštěných, domácích a
exotických.
3x fretka, papoušek vlnkovaný (andulka), želva nádherná a kachna domácí (čínská)
2x osmák degu
1x papoušek šedý (žako), kachnička mandarínská, kanárek, křeček domácí a nutrie

 Mezi nejzajímavější případy patřil v této kapitole orel mořský - bělohlavý, který
ulétl německému sokolníkovi z Rakouského ZOO parku při veřejné ukázce výcviku
sokolnických dravců. Jednalo se o mladou samici odchycenou 1.6. 05 v rekreačním
středisku u obce Čbán na Plzni – severu. Nalezenec předán původnímu majiteli.

Rozšíření a údržba chovatelského a léčebného zázemí.
 Nová větší voliéra v areálu ZSŽ
Jedná se o pletivovou voliéru o základně 9 x 1,5 až 2 m vysokou cca 2 m navazující na
řadu stávajících voliér pro dravce a sovy v centrálním léčebném komplexu v Plzni
Doubravce. Voliéra slouží jako rozletová zejména pro menší druhy ptáků a zároveň jako
ubikační pro brodivé a větší druhy pacientů.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Rekonstrukce malých voliér pro drobné ptactvo
Výměna hnijících a vysoce exponovaných dřevěných prvků za kovové. Realizováno
včetně celkového nátěru u třech voliér pro drobné ptáky a menší obratlovce. Jednalo se
zejména o výměnu dřevěných sloupků a lišt držících pletivo. Součástí rekonstrukce byla
i obnova vnitřních interiérů, výměna písku, větví, kamenů a částečně i vegetace.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Rekonstrukce a úpravy přípravny krmení
Vymalování přípravny krmení a skladových prostor, nové úložní skříňky, částečná
rekonstrukce kuchyňské linky a elektrorozvodů, nákup nového pultového mrazáku.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje a města Plzně.

 Nové dlažby – zpevnění ploch
Zpevnění a vydláždění uličky u voliér pro dravé ptáky. Zámková dlažba pod ponkem u
dílny. Dlažba před vraty a rozšíření parkovacího místa pro nový služební vůz.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje a města Plzně.

 Inkubátor
Nákup dvou velkých laminátových kádí a jejich úprava pro chov a léčbu ježků, mláďat
hrabavé a vodní pernaté zvěře.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Ohrada pro lesní zvěř a větší savce
Dokončení druhé etapy výstavby léčebného komplexu pro srnčí, černou a lesní zvěř. Na
již stávající dřevěný box bylo navázáno oploceným výběhem o rozměrech 18x15 m ze
tří třetin z plného dřevěného oplocení a celkem čtyřmi pletivovými průzory. Areál se
nachází v lesním komplexu městských lesů v polesí Zábělá a splňuje veškeré
požadavky na léčbu a chov vybraných druhů živočichů.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje a města Plzně.
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 Přesun voliéry pro vodní a brodivé ptactvo z Bukovce
Voliéra pro vodní ptactvo v Bukovci (PM) byla na základě dohody s novým vlastníkem
pozemku koncem roku 2005 rozebrána (uskladněna) a momentálně se připravuje její
přesun na náhradní lokalitu. Od přesunu voliéry do parku v Potoční ulici (Plzeň –
Doubravka) bylo na základě nákladnosti a administrativní složitosti celé akce upuštěno.
Momentálně se pracuje na zajištění náhradní varianty a to přesun konstrukce na
pozemek vedle areálu ZSŽ v Plzni Doubravce.
 Nový hlídač – pořízení nového služebního psa.
Od15.4.05 má naše stanice „zesílenou ostrahu majetku a střežení objektu“. Kromě
elektronického zabezpečení areálu a starší feny vlčáka, hlídá stanici i nová fena vlčáka.
Jedná se o štěně, které má nahradit současnou fenu. Ta má bohužel už svůj věk, a tak
investovat do nového psa bylo nezbytně nutné.

Posílení technického vybavení
 Nové zásahové vozidlo
Od poloviny měsíce září disponuje naše organizace novým, velice kvalitním a
spolehlivým zásahovým vozidlem značky NISSAN PICK UP. Vozidlo je zatím bez
výbavy zadního úložného prostoru a na jeho dovybavení se usilovně pracuje.
Vůz byl zakoupen díky půlmilionovému daru z Nadace Duhové energie a díky přímé
podpoře Západočeské energetiky Plzeň. Slevu 100.000,- Kč na nákup vozu poskytla i
firma ROTO Plzeň s.r.o. a na dovybavení vozidla se spolupodílí i město Plzeň, Plzeňský
kraj a MO Plzeň 3.

 Obnova a doplnění horolezeckých a jistících prvků
Obnova horolezeckého vybavení k zásahům ve výškách na stromech a v šachtách.
Nákup nových ocelových karabin (17 kusů), sedací úvaz SINGING ROCK (1 kus),
kladka jistící (1 kus), lano 60 m, jistící smyčky EDELWEISS (10 kusů), úvazky
LAYNARD (9 kus) v celkové hodnotě 15.000,- Kč.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Neopreny a brodivé gumáky
Ochranné a pracovní pomůcky v celkové hodnotě necelých 8.000,- Kč, sloužící
zejména k zásahům ve vodě, bahně a extrémních podmínkách. Celkem pořízeny dva
kompletní neoprenové obleky a dvoje brodivé rybářské gumáky.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Pultový mrazák
Nákup nového pultového mrazáku o obsahu 220 l pro uskladnění krmení.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Odchytové prvky
Speciální vrhací síť průměr 3m. Dokoupení prvků imobilizační sady a nové podběráky.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Servis a údržba starého služebního vozu LADA NIVA
Průběžné servisní opravy spojky, převodové skříně, motoru a řízení si vyžádalo nemalé
finanční prostředky. V průběhu roku 2005 bylo vozem najeto cca 25.000 km. Koncem
roku 2005 byl vůz nabídnut k prodeji a prodán za nejvyšší možnou cenu 120.000,- Kč.
Získané finanční prostředky posloužily k dovybavení nového vozu a úhradu vzniklých
nákladů.
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DRUHOVÁ OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍHO PTACTVA
Prokázání výskytu bobra evropského na ř. Berounce v Plzni
Koncem roku po ústupu pobřežní vegetace se podařilo náhodně najít několik stanovišť
bobra evropského a to přímo na řece Berounce nedaleko Bukovce (PM). Několik
desítek čerstvě ohlodaných stromů svědčí o výskytu minimálně jednoho exempláře
tohoto zajímavého druhu. Veškeré podklady a dokumentace byla předána odborné
skupině specialistů k dalšímu posouzení i použití.

Kamerový systém - střežení hnízd (Nadace DUHOVÁ ENERGIE)
Díky podpoře Západočeské energetiky a finančnímu daru 200.000, - Kč od Nadace
DUHOVÁ ENERGIE zakoupila naše organizace již v roce 2004 velmi kvalitní
bezpečnostní a střežící kamerový systém k ochraně hnízdišť zvláště chráněných
živočichů, odhalování nelegální činnosti, kontrole adoptovaných mláďat a dalším
vědecky zaměřeným projektům. Toto zařízení monitoruje dění na hnízdišti a střeží
inkriminované lokality. Obrazový i zvukový záznam je radiově přenášen až do
vzdálenosti 10 km a ukládán na 106 hodin DVD záznamu. Součástí systému jsou i
střežící čidla, ohlašovače narušení prostoru a mnoho dalších technických prvků.
Zakoupená technika nemalou měrou přispěje do projektu druhové ochrany volně žijících
živočichů a má nezastupitelný význam při odhalování nelegální činnosti, výzkumu
jednotlivých druhů a při ochraně přírody jako celku. Díky tomuto kamerovému systému
v roce 2005 byla úspěšnost hnízdění například u výrů velkých až trojnásobná.

Kroužkování volně žijících druhů ptactva
Již několik let realizovaný projekt zaměřený na vybrané druhy volně žijícího ptactva
(dravci, sovy, brodiví, labutě, rorýsi atd.) ve spolupráci s kroužkovateli Národního
muzea Praha (M. Paisker, M. Klaudová, P. Blažková, Dr. S. Beneda, K. Lang, V. Lang,
V. Kovář, K. Machač, Ing. V. Říš a další).
Na tento projekt navazuje odběr krevních vzorků za účelem vyšetření odchycených
ptáků na malárii, který garantuje MVDr. F. Čada - Analytické laboratoře Plzeň s. r. o.
V roce 2005 bylo okroužkováno a odečteno přes 1.000 jedinců, z toho odebráno a
vyšetřeno cca 30 krevních vzorků. Mezi nejzajímavější akce patřilo:
-

kroužkování mláďat racka chechtavého na mokřadu u Líní (PS),
kroužkování 3 mláďat čápa černého na hnízdě u obce Hubenov (PS)
několik zpětných hlášení ze zahraničí i ČR
každoroční kroužkování mláďat rorýse obecného v kolonii - bytovky Dobřany (PJ),
každoroční kroužkování a monitoring výskytu vlaštovek obecných ve vybraných
zemědělských objektech
pravidelné kroužkování mláďat čápa bílého a labutě velké na Plzeňsku,
zimní odchyt a kroužkování vodního ptactva na řece Berounce (zimoviště PM).

Podrobnosti viz
2005.

příloha - Projekt MALÁRIE - seznam ptactva odchyceného v roce

Budky – polesí Zábělá a údolí řeky Berounky
Podpora hnízdních možností drobného ptactva v městských lesích. Pravidelná údržba,
kontrola a čištění cca 300 budek pro drobné ptactvo instalovaných v polesí Zábělá
(PM), Háj (PS) a v Přírodním parku Horní Berounka. Projekt podpořený v roce 2000
statutárním městem Plzeň (Nadačním fondem „Zelený poklad“), realizovaný skupinou
M. Paisker, P. Blažková, M. Klaudová a Dr. S. Beneda. Významný projekt pro druhovou
ochranu zaměřený zejména na sledování hnízdění drobného ptactva a jeho přímou
podporu.
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Krmítka – přikrmování ptactva v parcích
Pátým rokem fungující zimní projekt opět v roce 2000 podpořený statutárním městem
Plzeň (Nadačním fondem „Zelený poklad“), realizovaný týmem dynastie Kuralů. Celkem
9 obřích stojanových krmítek je vždy před zimou rozvezeno do větších příměstských
parků. Projekt, který si získal velkou oblibu u veřejnosti, zejména seniorů, má již svou
tradici, a proto jsme letošní sezónu zkrmili celkem 1200 kg slunečnice. Děkujeme všem,
co nám při realizaci tohoto projektu pomáhají, starají se nám o krmítka a pravidelně do
nich přináší krmení.

Zásyp pro vodní ptactvo – zimoviště na řece Berounce, Plzeň
Přikrmování vodního ptactva obilnou směsí (zadina ječmene, pšenice) na zimovišti u
kostela svatého Jiří. Kontrolní odečty ornitologických kroužků, odchyty a kroužkování,
kontrola zdravotního stavu zimujícího ptactva (labutí, kachen), pravidelné vyšetření
vzorku trusu, sčítání, monitoring má zejména v dnešní době v návaznosti na obavy
z ptačí chřipky své opodstatnění. Dále úprava a čištění břehu, údržba informačních
tabulí na lávce pro pěší. Celkem zkrmeno přes 4.000 kg obilné směsi.

Ornitologický servis pro orgány ochrany přírody a kroužkovatele
Ornitologický servis pro jednotlivé subjekty včetně realizace některých projektů zahrnuje
odchyty a transfery živočichů, úpravy biotopů, hnízd, hnízdišť, monitoring, dokumentaci,
účast při jednotlivých správních řízeních, místní šetření, poskytování technického
zázemí, vybavení, odchytové služby, předávání získaných dat a informací atd.
Zahrnuje i zajišťování kompletního ornitologického servisu (lezení na hnízda, instalace
budek, odchyty, berličky, asistence při kroužkování, doprava atd.) pro kroužkovatele
Národního muzea Praha a odbornou i širokou veřejnost (telefonické konzultace,
poradenská činnost, informace, plánky na budky, přikrmování ptactva atd.).

Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého v r. 2005
Provádí se v rámci každoročního servisu pro obce, krajské úřady, orgány ochrany
přírody a vlastníky objektů za finanční podpory příslušných krajských úřadů a obcí.
 Poběžovice I. (DO) – Česká spořitelna
Dne 20.3.05 plánovaná rekonstrukce v loňském roce vichřicí poničeného hnízdiště. Původní
3 roky staré hnízdo, nacházející se na 15 cm široké římse obvodové zdi budovy Č.S., bylo
převráceno větrem a po šikmé střeše se sesunulo až do okapového žlabu. Zde při odstraňování
hnízdního materiálu nalezeny kosterní ostatky tří loňských mláďat. Zničené hnízdo sundáno,
střecha i žlaby vyčištěny a osazena nová kovová hnízdní podložka s imitací rozestavěného
hnízda. Realizováno za pomoci městského úřadu, místní zpravodajky p. Lindové a České
spořitelny.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Všeruby u Kdyně II. (DO) – sloup el. vedení
17.5.05 pod nátlakem místních občanů zrealizováno zabezpečení a přesun rozestavěného
hnízda čápa bílého na umělou hnízdní podložku. Součástí akce bylo vyzdvihnutí hnízda mimo
dráty el. vedení a zabezpečení životu nebezpečných vodičů. Původní hnízdo mezi živými vodiči
na betonovém sloupu bylo přendáno na speciální hnízdní podložku a vyzdviženo cca 1 m nad
horní hranu betonového sloupu. Pracovníci ZČE pak zaizolovali vodiče pod hnízdní podložkou a
v jejím přilehlém okolí.
Realizováno ve spolupráci i a za přímé účasti ZČE a.s. středisko Domažlice.

 Planá u Mar. Lázní II. (TC) – bývalý pivovar (kasárna)
30.8.05 provedeno předem plánované snížení několik let neudržovaného a přetíženého hnízda
na komíně bývalého pivovaru. Součástí akce bylo snížení hnízda na cca 20 cm, čištění střechy,
okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Realizováno ve spolupráci s Hasiči z Tachova a místním městským úřadem.
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 Nýrsko (KT)
17.9.05 velmi náročná a nezbytně nutná kompletní rekonstrukce 50 let starého a
neudržovaného hnízda. Úplné odstranění hnízdního materiálu, instalace nové hnízdní podložky
(síta) s hnízdním základem, čištění střechy i okapů, úklid a likvidace hnízdního materiálu.
Celkem uklizeno a zlikvidováno 1,5 t hnízdního materiálu.
Realizováno ve spolupráci se spoluvlastníkem objektu a za po pomoci samohybné 19m
vysoké plošiny.

 Mirošov (RO) - zámek
Jíž v loňském roce zrealizované (18.9.04) snížení a odlehčení jinak neudržovaného hnízda.
Snížení hnízda na cca 20 cm, čištění střechy, okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Realizováno ve spolupráci s hasiči z Rokycan. Součástí akce bylo i uzavření jednoho jízdního
pruhu přilehlé komunikace a řízení dopravy.
Realizováno za podpory rokycanských hasičů a jejich žebříku.

 Dobřany I. (PJ) - Pekárna
29.9.05 - každoroční úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Merklín (PJ)
29.9.05 - každoroční úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

 Skalná (CH) – Restaurace Pod komínem
Dne 28.9.05 provedena plánovaná rekonstrukce neudržovaného a přetíženého hnízda čápa
bílého na 24 m vysokém, kruhovém, nefunkčním cihlovém komíně těsně vedle budovy
restaurace Pod komínem. Hnízdo značně vychýlené do boku, přetížené a nepřístupné. Mimo
jiné komín z návětrné strany částečně narušen a porostlý vegetací.
Součástí projektu bylo:
- sundání hnízda starého
- ořezání a vytrhání vegetace ze spár komína
- ošetření nevytržených kořenových balů proti dalšímu rašení (Randapem)
- instalace nové hnízdní podložky s imitací rozestavěného hnízda
- úklid hnízdního materiálu
Realizováno za podpory vlastníka objektu na náklady Karlovarského krajského úřadu.

 Bochov (KV) – kotelna u bytovek
27.9.05 pravidelná údržba a kontrola hnízdiště. Zrealizováno vyčištění všech přilehlých střech i
okapových žlabů, likvidace hnízdního materiálu.
Realizováno za podpory vlastníka objektu na náklady Karlovarského krajského úřadu.

 Žebrák – cihelna
Několik let staré hnízdo na nepřístupném cca 16 m vysokém komíně objektu bývalé
cihelny vpravo od dálnice, směr Praha, před dálničním sjezdem do města Žebrák.
Hnízdo v roce 2005 neobsazené a zarostlé náletovou vegetací lebedy.
Na základě telefonického požadavku města Žebrák 18.11. 2005 částečně sníženo a
upraveno za účasti majitele objektu tak, aby nezatěžovalo komín a okolní budovy.
Realizováno po telefonické konzultaci s Referátem životního prostředí Středočeského
krajského úřadu (p. Sýkorou) z časových a technických důvodů téměř okamžitě po
vznesení požadavku.
Realizováno za podpory vlastníka objektu a obce Žebrák.
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EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, OSVĚTA, PROPAGACE
Tématicky zaměřená a putovní výstava – Nástrahy civilizace
Poněkud kontroverzní a nevšedně pojatá výstava byla zahájena 31.10. 05 v prostorách
plzeňské radnice. Celkem 18 tabulí s barevnými fotografiemi a doprovodnými texty
mohli návštěvníci výstavy vidět až do 11.11.05. Následně výstava putovala do Centra
ekologické výchovy v Radnicích, na obecní úřad do Němčovic na Rokycansku a dále.
Dvojice autorů projektu Karel Makoň a Hana Robejšková ukazují veřejnosti odvrácenou
tvář civilizace a burcující fotografie dělené dle jednotlivých kapitol. Od následků silniční
dopravy, přes nárazy do skleněných ploch, pytláctví, vandalství, rybářské vlasce atd.
Výstava svým provedením i tématem zaujala jak odbornou, tak laickou veřejnost. Mimo
jiné je velice kvalitně vytištěna na omyvatelných plachtách, a tak velmi dobře přenosná.
Zvláštní poděkování za pomoc při propagaci výstavy a zajišťování jejího putování patří p.
Karlu Feršmanovi, starostovi obce Němčovice a členovi výboru ČSOP Radnice.

Projekt ekologické výchovy a vzdělání „Káča našla ptáče“
Projekt ekologické výchovy zaměřený zejména na žáky mateřských, základních a
středních škol. Dle věkových skupin se skládá z jednotlivých výukových a vzdělávacích
programů. Zatímco v mateřské škole zpíváme tématicky zaměřené písničky Jaroslav
Uhlíře a Zdeňka Svěráka doprovázené obrázkovou částí jednotlivých dějů, na
základních a středních školách je žákům promítán 40 minutový dokument o činnosti
Záchranné stanice živočichů V Plzni. Všechny tyto projekty jsou prezentovány na
přenosné promítací plátno za pomoci vysoce kvalitního datavideoprojektoru, notebooku
a zvukové aparatury. Technické vybavení, hrazené z finančního daru města Plzně,
slouží však i při jiných přednáškových a ekologicky vzdělávacích programech jako na
skautských či pionýrských táborech, v domovech důchodců, knihovnách a podobně.
Generálním partnerem tohoto projektu je město Plzeň a jeho Fond životního prostředí
RMP.

Ekologicko výchovná a informační VHS, DVD
„Jeden rok na Záchranné stanici živočichů v Plzni“
Počátkem roku 2005 byl veřejnosti představen náš již finálně zpracovaný naučně
vzdělávací dokument o činnosti Záchranné stanice živočichů v Plzni. Celkem 40ti
minutový film byl vydán jak na DVD, tak VHS nosičích a rozdělený do dvou
samostatných kapitol mapujících průřez činností organizace. V první části najdete
základní informace, kontakty, cíle a poslání spolku, jeho působnost či nejčastěji řešené
případy a zásahy. Druhá část provází diváka jedním kalendářním rokem od jara až do
zimy a nenásilnou formou ho seznamuje s jednotlivými, zásahy, výjezdy a problémy.
Dokument byl celkem třikrát veřejně promítán (pro veřejnost bezplatně) v kinosále
Měšťanské Besedy. Během roku pak bezplatně distribuováno na všechny plzeňské
základní školy, skautům, zájmovým kroužkům, knihovnám, zastupitelům města a dalším
odborně zaměřeným subjektům. Veřejnost si dokument mohla zakoupit za cenu
nákladů a pořízení nosiče (100,- až 150,- kč). Celkem bylo rozdáno přes 600 nosičů.
Projekt mohl být realizován jen díky finanční podpoře města Plzně a jejího Fondu
životního prostředí RMP a Nadačního Fondu Zelený poklad.
Poděkování patří i vedoucímu Audio-video studia ZČU Ing. Vladimíru Novému za
odbornou technickou podporu, kameru, stříhání a hlavně za jeho čas i velice příznivou
cenu.
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Ekologicko výchovná a informační VHS, DVD – druhý díl.
„Jak se jim s námi žije?“
Volné pokračování ekologicko výchovného dokumentu, tentokrát zaměřeného na
jednotlivé živočišné druhy, jejich biotopy a problémy společného soužití s lidmi.
V průběhu celého roku byl pořizován filmový materiál a sháněny finanční prostředky na
realizaci projektu. U vzniku tohoto dokumentu stojí opět ZČU a její Audio-video studio
pod vedením Ing. Vladimíra Nového, což je záruka vysoké kvality. Přes třicet hodin
hrubého filmového materiálu čeká na další zpracování, komentáře a střih. Desítky
unikátních záběrů následně zavedou diváky do míst neznámých, nepřístupných a
dějově zajímavých. Zhruba na 800 DVD a VHS nosičů se mohou všechny základní a
střední školy v Plzeňském kraji těšit již na přelomu měsíce března a dubna roku 2006.
Díky finanční podpoře Plzeňského Prazdroje (projektu Občanská Volba 2005) a
mimořádné podpoře Nadačního Fondu Zelený poklad se dostane většina nosičů spolu
s prvním dílem dokumentu do neziskového sektoru bezplatně. Veřejnost si pak bude
moci zakoupit nosič za opět dotovanou cenu 70,- Kč a 100,- Kč. Rovněž se počítá
s veřejnou prezentací v některém z plzeňských kinosálů a to již v jarních měsících roku
2006.
Generálními partnery tohoto projektu jsou:
- OBČANSKÁ VOLBA společnosti Plzeňský prazdroj
- Nadační fond města Plzně ZELENÝ POKLAD
- NADACE DUHOVÁ ENRGIE a Západočeská energetika a.s.

Ukázky živých zvířat - orel skalní, výr velký
Návštěvy mateřských, základních a středních škol, veřejných komerčních i zájmových
akcí se živými zvířaty si našlo své příznivce. V průběhu roku bylo zrealizováno několik
desítek těchto aktivit, na kterých jsou účastníci seznamováni s jednotlivými živočichy,
jejich biologií, ochranou přírody a chodem organizace. Poměrně úzký kontakt mezi
přednášejícím, zvířaty a účastníky těchto akcí je kladně hodnocen zejména dětmi.
Speciálně cvičení dravci a sovy pak svou přítomností pomáhají při získávání pozornosti
jednotlivých účastníků a realizaci ekologicky výchovných programů. Všechny používaní
živočichové jsou z legálního umělého odchovu v majetku kolegy Jana Dubského, který
je členem naší organizace a úzce spolupracuje s naším spolkem již od roku 2004.
V letošním roce rozšířil svou sbírku svěřenců o nákup uměle odchované mláděte výra
velkého ze ZOO koutku z Bítova na Moravě. Ochočené mládě výra „Bubák“ dnes již
bezproblémově zvládá jak základní sokolnický výcvik, tak bezprostřední kontakt s lidmi.
Tento projekt může být realizován jen díky finanční a přímé podpoře kolegy Jana
Dubského, majitele a vlastníka jednotlivých živočichů.

Samolepky na podporu činnosti Záchranné stanice živočichů
Samostatný projekt realizovaný dvojicí Nikola Volfová, Jiří Volf, postavený na vydání
celkem tří samolepek v hodnotě 50,- 40,- a 30,- Kč. Na jedné samolepce najdeme
čápa bílého, na druhé netopýra a na třetí veverku. Samolepky jsou barevné, tištěny na
čtvercový formát velikosti 7 x 7 cm. Prodejem samolepek získává organizace finanční
příspěvky zejména od fyzických osob na nákup krmení, veterinární ošetření a další věci
spojené s provozováním Záchranné stanice živočichů. Samolepky jsou řádně evidovány
a jejich prodej každoročně vykazován jako příjem v kapitole darů.
Zvláštní poděkování patří realizačnímu týmu Nikol Volfová, Jiří Volf. Tvůrcům grafického
návrhu a výtvarného provedení. Následně i p. Martinovi Protivovi za zprostředkování
tisku.
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Vítání ptačího zpěvu – 21. a 22. května 2005
Ptačí festival, dny otevřených dveří - 1. a 2. října 2005
Již tradiční ornitologické akce realizované ve spolupráci se Západočeskou pobočkou
České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni. Dvě samostatné
akce zaměřené zejména na praktickou ochranu přírody spojené s ukázkou odchytu a
kroužkování ptactva. Každoročně pořádáno pro veřejnost za účelem osvěty a
ekologické výchovy, zakončené exkurzí v Záchranné stanici živočichů.
Podrobnosti- viz. samostatná příloha mimo tuto zprávu.

Školy, školky, exkurze, přednášky
Exkurze pro děti na Záchranné stanici živočichů, návštěvy ve školách, osvěta,
přednášky. Desítky tématicky zaměřených přednáškových, vzdělávacích a
propagačních akcí.

Servis pro veřejnost – Média
Poradenský, převážně telefonický, servis pro veřejnost (budky, krmítka, ochrana
netopýrů atd.). Propagace a osvěta prostřednictvím médií, publikační a reportážní
činnosti atd. Zajímavosti, informace, rady, zapojení veřejnosti atd. Dokumentace,
monitoring, osvěta. Realizováno průběžně po celý rok, nespočet příspěvků, informací.

Příspěvky a články do časopisu Planeta Zvířat
Celkem 12 příspěvků v průběhu roku 2005 do tohoto celorepublikově známého
časopisu o zvířatech. Prezentace činnosti organizace, diskuse na jednotlivá témata,
osvěta a vzdělávání veřejnosti. Dotazy, ohlasy a korespondence svědčí o sledovanosti
a zájmu čtenářů.
Zvláštní poděkování za možnost prezentace DES OP a ochrany přírody patří
šéfredaktorce Planety Zvířat paní Martině Trávníčkové, pražské redakci a majiteli
společnosti, která časopis vydává.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Členská základna
Chod organizace zabezpečuje jeden zaměstnanec na plný úvazek a početná skupina
dobrovolníků. V roce 2005 byli přijati celkem tři noví členové (dobrovolníci) a tím se
členská základna rozšířila na 23 řádných a 4 čestné členy. Bohužel v 28.9.05 zemřel
náš aktivní člen pan Václav Lang, a tak do roku 2006 vstupuje spolek s počtem 22
členů řádných. Pro organizaci však pracuje i velké množství externích kolegů i příznivců
spolku. Věkové složení členské základny se pohybuje v rozmezí od 17 až do 76 let.

Zaměstnanec - zaměstnanci
Organizace zaměstnává díky podpoře statutárního města Plzeň (od 1. dubna 2002)
jediného pracovníka. Tím je její předseda a vedoucí záchranné stanice, který zajišťuje
odchytovou službu, zásobování, péči o pacienty, údržbu i rozvoj areálu a mnoho dalších
věcí včetně realizace projektů ekologické výchovy, osvěty, přednášek či informačního
servisu. Drží téměř nepřetržitou (24 hodinovou) službu na mobilním telefonu a
výjezdovou službu. Koordinuje činnost dobrovolníků, spolupracovníků a všech
dotčených subjektů. Mzdu pobírá pouze za 8 pracovních hodin denně v celkové výši
7.910,- Kč měsíčně, bez nároku na odměnu, třináctý plat, osobní ohodnocení, stravné a
podobně. Řádnou dovolenou čerpá nárazově v průběhu roku do celkové výše max. 20
dnů. Celkové náklady na tohoto zaměstnance stojí organizaci cca 13.000,- až 14.000,Kč měsíčně, včetně mzdy, sociálního a zdravotního pojištění, daně a dalších zákonných
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odvodů. Jedinou výhodou pro zaměstnance je možnost využívání služebního vozu a
mobilního telefonu.
Od měsíce 6. dubna do 30. června 05 pracoval na stanici i druhý zaměstnanec
převážně na ekologickou výchovu a osvětu. Jednalo se o řádného zaměstnance na
poloviční úvazek za plat 4.000,- Kč čistého měsíčně. Jelikož se po uplynutí zkušební
doby a vzájemné dohodě ukázalo další uzavření pracovního poměru jako
neekonomické, bylo o prodloužení pracovní smlouvy odstoupeno. Druhý zaměstnanec
pracoval na stanici pouze 3 měsíce a na již zmiňovaný poloviční úvazek.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

Brigádníci
V průběhu roku 2005 zaměstnávala organizace na smlouvu o dílo či dohodu o
provedení práce celoročně několik brigádníků (6-8). Jednalo se o prověřené a velice
spolehlivé členy či spolupracovníky organizace převážně studenty. Rozsah jejich práce
byl stanoven po vzájemné dohodě dle potřeby organizace. Odvedená práce i výsledky
ve všech případech značně přesahovaly výši dohodnuté odměny, a tak brigádníci
částečně dotovali činnost spolku. Podíleli se zejména na údržbě či rozvoji léčebného
areálu, výstavbě nového komplexu pro lesní zvěř, rekonstrukcích čapích hnízd,
administrativní, dokumentační i vědecké činnosti atd. Odměny za odvedenou práci byly
hrazeny z vlastních zdrojů a prostředků dotace Plzeňského kraje.
Realizováno z finanční podpory Plzeňského kraje.

Vzpomínka na pana Václava Langa z Horní Břízy
V den svého svátku 28.9. 2005 náhle zemřel ve Fakultní nemocnici v Plzni ve věku 61
let pan Václav Lang z Horní Břízy. Pro mnohé tak trochu podivín, ptáčkař, ornitolog či
bláznivý ochránce přírody. Pro nás kolega, aktivní člen Dobrovolného ekologického
spolku, kroužkovatel Národního Muzea Praha a hlavně úžasný člověk, který byl
schopen vylíhnout a následně vypiplat snad jakékoliv vajíčko či ptačí mládě. Již několik
let pro nás líhnul a odchovával právě vejce a mláďata ze zničených hnízd. Za svojí éru
odchoval, zachránil desítky mláďat, která byla následně adoptována do jiných hnízd a
nebo následně vypuštěna. Je to pro nás i ochranu přírody velká ztráta, a tak čest jeho
památce a Václave, děkujeme.

FINANCE – STRUČNÁ ROČNÍ BILANCE
V roce 2005 dosáhl spolek rekordních příjmů a výdajů za celou svoji existenci. Poprvé
v historii organice dosáhly příjmy spolku téměř dvoumilionové částky.
Zabezpečování nadstandardního servisu pro veřejnost a náklady na činnost organizace
včetně údržby majetku, technického zázemí, léčebného zařízení, zlepšení servisu,
masivní propagace, náklady na zaměstnance, brigádníky a další projekty přinesly i
značné navýšení provozních nákladů.
To vše se promítlo do rozpočtu organizace, který i přes určité problémy byl na konci
roku 2005 stabilní a vyrovnaný. Do roku 2006 byla převedena finanční rezerva, která
pomůže překlenout první měsíce relativně bezhotovostního období a následně bude
investována do rozvoje či údržby technického zázemí.
Potěšující byl po dlouhodobém propadu i nárůst sponzorských darů a hlavně zájem
Západočeská energetika i Nadace DUHOVÁ ENERGIE, která věnovala organizaci
největší sponzorský dar za celou dobu její existence, a to částku 500.000,- Kč na
nákup nového zásahového vozidla.
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Naopak neočekávaná ztráta jednoho z generálních partnerů f. Eliod – servis nám
způsobila nemalé finanční potíže. Předem dohodnutá finanční částka na rok 2005 byla
ze strany vedení náhle odřeknuta a ztráta tohoto významného finančního partnera
citelná. Každopádně f. Eliod-servis za dosavadní podporu děkujeme.

Percentuální vyčíslení příjmů a výdajů organizace za rok 2005
Celkové příjmy za rok 2005 ………………. 1.923.346,- Kč
Podpora statutárního města Plzeň
Dotace Plzeňský krajský úřad
ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“
ZČE a Nadace DUHOVÁ ENERGIE
Z vlastní činnosti a zdrojů
Od menších sponzorů a dárců

39 %
15 %
5%
26 %
11 %
4%

Celkové výdaje za rok 2005 ………………… 1.860.264,- Kč
Z celkového rozpočtu, bylo čerpáno na rozvoj a údržbu léčebného areálu (10%),
technické vybavení a nové zásahové vozidlo (54%), náklady na zaměstnance (9%),
brigádníky (4%), dopravu a přepravu (8%), krmení, léčiva, pitvy a veterinární péči (5%),
energie a další ostatní provozní náklady včetně ekologické výchovy a odborně
zaměřených projektů (10%).
Podrobnosti viz. příloha - Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol
- Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací a projektů

Pojištění organizace a její činnosti
Koncem roku uzavřela organizace pojištění pro případ škod napáchaných při činnosti
organizace a na majetku organizace samotné. Jedná se o další důležitý krok zaměřený
na ochranu majetku a bezpečnost práce při činnosti DES OP.

ČINNOST STANICE PODPOŘILI A PODPORUJÍ
Generální partneři:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Představitelé Rady a Zastupitelstva města Plzně
Členové Komise životního prostředí Rady města Plzně
Členové správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“
Městský obvod Plzeň 3

PLZEŇSKÝ KRAJ
Zastupitelstvo, Rada a úřady Plzeňského kraje
NADACE DUHOVÁ ENERGIE
Západočeská energetika a.s. Plzeň
Národní síť stanic při ÚVR ČSOP
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Významní sponzoři: ROTO Plzeň s.r.o Plzeň - NISSAN
TH Optik – Robert Trnka, Plzeň – Doubravka
EUTIT s.r.o – Stará Voda (Mariánské Lázně)
Město DOMAŽLICE – Referát životního prostředí
Kolektiv MODRÝ DELFÍN Plzeň
MUDr. Eliška ASCHEBRENNEROVÁ - zubní ordinace Plzeň
EKO-INFO s. r. o - manželé Černých, Kout na Šumavě
Knihkupectví MOUDRÁ SOVA – manželé Baslovi
Analytické laboratoře Plzeň s.r.o.
Veterinární klinika VEDILAB s.r.o.
ŽZ MEA MEISINGER s.r.o Plzeň
firma VOLKA a syn spol. s r.o. Hlinné
PHMJ Dagmar Janoutová (Čerpací stanice Chrást)

Sponzoři, partneři: pan Roman JUREČKO (Plzeň), pan. Miloš BICEK (Plzeň),
paní Anna MIMROVÁ (Plzeň) Agentura Bílý slon (Plzeň),
Porážka Nýřany (p. Jaroslav Poslední),
manželé Slívovi (Blatná), slečna Helena Pecková (Plzeň)
Reklamní agentura W-P spol. s r. o. (Plzeň),
f. BAHA s.r.o České Budějovice,), paní Pavla Caizová
(Plzeň), žáci Plzeňských ZŠ a MŠ a další.

ZÁVĚREM
Závěrem bych rád osobně poděkoval všem uvedeným generálním
partnerům, sponzorům, kolegům, spolupracovníkům, dobrovolným členům
spolku a ostatním spolupracovníkům, kteří nás morálně či finančně
podporují.
Díky nim lze dnes s určitým časovým odstupem hodnotit rok 2005 jako
velice úspěšný, prosperující a s dobrými finálními výsledky.
Děkuji
Karel Makoň
předseda DES OP
V Plzni 17. 2. 2006

