
První kurz určování ptáků České společnosti ornitologické – jaro 2019 

Jako účastníci historicky prvního kurzu určování ptáků ČSO jsme byli vyzváni, abychom o 
kurzu něco napsali. 

Přemýšlela jsem, co bych tak chtěla sdělit nejvíc, a pak mě to trklo: Napiš o lidech, byť 
to celé bylo úžasně ptačí. O lidech, které jsi díky kurzu potkala. O lidech, kteří ti dali kus sebe. 
O lidech, kteří stejně jako ty, byli otevření přijímat nové věci. 

Na počátku všeho se před pětadvacet zvědavých lidiček postavil drobný kluk 
v kostkované košili. Od okamžiku, kdy začal povídat, si všechny získal. Jeho nadšení, zapálení 
pro věc a chuť objevovat byly a jsou nakažlivé. Jeho trpělivost nezměrná a schopnost učit 
obrovská. Ondro díky! 

První dva dny kurzu a jeho závěr s námi strávil Zdeněk. Zpočátku jsem neměla tušení, 
že je to sám velký ředitel ČSO. :-) Jeho vyprávění bylo inspirující, vědomosti ohromné a 
předával nám je s lehkostí sobě vlastní. Takže i Tobě Zdeňku díky! 

Do třetice patří dík Kubovi! Připojil se k nám trochu se zpožděním, a já jsem ze 
začátku byla trochu rozpačitá z toho, že není tak komunikativní, jako Ondra. Ale on se 
"vybarvil" a byl a je báječný. Ono nastoupit do rozjetého vlaku je vždy složitější než být u 
všeho od prvopočátku. Sledovat Kubu, s jakou lehkostí a umem zachází s odchycenými ptáky 
a jak je kroužkuje, to byl opravdu zážitek. 

Pak nemůžu opomenout "spolužáky" z kurzu. Tolik různých lidí, různého věku, 
různých profesí a jeden společný zájem o "dobrou věc". Je fajn sdílet poznání. A taky je víc 
než milé zjištění, že pořád ještě existují lidé, i mladí, kterým není všechno jen lhostejné. 
Takže i Vám, lidi, díky! 

A na úplný závěr ještě jeden Člověk s velkým Č. Setkání s ním (v rámci dohodnutých 
vycházek s externími lektory) byl šok v tom nejlepším slova smyslu. Slavičí "bůh" Pavel 
Kverek a jeho Slavičí r(h)áj. Ani nedokážu popsat, jak mě setkání s ním pohladilo po duši a 
zároveň udeřilo, jaké ve mně vyvolalo emoce, a jak dlouho se z něj vzpamatovávám. Díky za 
to! 
 
Co na závěr? Asi jen tak dál a houšť.  
Eva Kršková 
 
 
 
 


