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Editorial

Milí přátelé,
chovatelé!

Časopis PAPOUŠCI se vám dostává do
rukou těsně před Vánocemi. Věřím, že
si teď dáte skleničku punče nebo dobrého svařeného vína a v klidu a pohodě
si prolistujete stránky našeho dvouměsíčníku. Někteří z vás možná uvítají,
že odteď budou moci listovat i dalšími
články v naší režii v mobilu, tabletu
nebo na počítači. Před několika dny
jsme totiž spustili nové webové stránky,
jejichž součástí budou i články online –
chcete-li internetový časopis, nová chovatelská inzerce a postupem času i další novinky. Časopis PAPOUŠCI jako
celek se pro vás i tímto způsobem snažíme neustále rozvíjet a zkvalitňovat.
Více informací o nové podobě webu www.papousci.com si můžete přečíst
v inzertní příloze za stranou 32. Věřím, že se vám nový web bude líbit a brzy
jej navštívíte.
Další novinkou je měsíční stolní kalendář PAPOUŠCI LORO PARQUE
2018, který jsme nedávno vydali. Naše nakladatelství každoročně věnuje jeden tisíc výtisků těchto kalendářů nadaci Loro Parque Fundación. Kalendáře
jsou prodávány v Loro Parque na Tenerife a výtěžek z jejich prodeje putuje na inancování projektů pro ohrožené druhy papoušků. Je nám ctí, že se
takhle částečně můžeme starat o papoušky žijící ve volnosti a pomoci tam,
kde to potřebují. Limitované množství kalendářů s nádhernými snímky je
prodáváno i zde v ČR a objednat si je můžete na adrese redakce.
Opět na tomto místě zmíním chystající se IX. MEZINÁRODNÍ KONGRES
PAPOUŠCI, který se uskuteční koncem září na Tenerife. Do 1. 3. 2018 máte
možnost si koupit vstupenky za zvýhodněné vstupné. Následující měsíce
bude též možné se přihlásit, ale účastnické poplatky už budou vyšší. Veškeré informace a přihlášku najdete na českých webových stránkách kongresu:
www.kongres.papousci.com.
Vše dobré v novém roce přeje,
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Foto na obálce:
Nandej černohlavý (Aratinga nenday)
Foto: © Alena Winnerová, World of Birds
Nandej černohlavý byl dříve zástupcem
samostatného rodu Nandayus (del Hoyo
a Collar, 2014). Přirozenými oblastmi výskytu
jsou Argentina, Bolívie, plurinacionální státy
Brazílie a Paraguaye. Druh zdomácněl
i mimo oblasti svého původního výskytu,
a to konkrétně na Puerto Ricu, ve Spojených
státech amerických a v Uruguayi. Článek
o chovu nandejů černohlavých ve skupině
si můžete přečíst na straně 20.
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