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TISKOVÁ ZPRÁVA 
k okamžitému zveřejnění 

 

Ve Vraném nad Vltavou dne 13.9.2012 

 

Festival ptactva opět ve Vraném nad Vltavou  

Blíží se podzim, naši letní návštěvníci z ptačí říše se chystají na návrat do teplých krajin. Na jejich 

cestách je čekají mnohá nebezpečí, nejedno z nich jim nachystají lidé. Proto se v mnoha státech Evropy o 

prvním říjnovém víkendu koná Festival ptactva. Jeho cílem je upozornit na fenomén ptačí migrace a na 

nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Mezinárodní Festival ptactva má dlouhou tradici, 

Česká republika se k němu přidala v roce 1994 prostřednictvím České společnosti ornitologické (ČSO). 

Ornitologové během něho pořádají pro veřejnost procházky přírodou spojené s pozorováním ptactva a 

dalším doprovodným programem.  

 

A jak se můžete do akce zapojit i Vy? 

Přidejte se k nám v neděli 7.10.2012 v 8:15 

hodin před nádražím ve Vraném nad 

Vltavou. Budeme pozorovat a poslouchat 

ptáky, povídat si o jejich cestách. Dozvíte 

se, proč se ptáci kroužkují. Pokud nám bude 

přát štěstí a počasí jako loni, budete se moci 

zúčastnit ukázkové odchytové akce spojené 

s kroužkováním. 

 

A jaký doprovodný program čeká na Vás? 

V 15:00 hodin bude v areálu MŠ ve Vraném 

nad Vltavou probíhat start orientačního běhu pro předškolní i školní děti. Ty nejmenší mohou běžet 

s rodiči, starší zvládnou trasu sami. Během čekání na start či před vyhlášením výsledků si můžete 

prohlédnout náš zookoutek. 

Případné další informace se dozvíte na webových stránkách CEV Zvoneček ve Vraném nad Vltavou 

www.cev-zvonecek.cz, či na tel. č.: 724 687 996. 
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