
Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti 

 

Datum: 5. 3. 2011 

Hodina: 9:00–12:30  

Místo konání: Ostravské muzeum  

Přítomno: 34 členů 

Počet hostů: 8   

 

Program: 

1. Předání darů S.O.S. čestným členům k životnímu jubileu 

2. Přednáška Mgr. Patrika Molitora na téma Dravci Hlučínské pahorkatiny 

3. Zprávy výboru S.O.S. 

4. Příspěvky členů 

 

Bod 1: Předání darů S.O.S. čestným členům k životnímu jubileu 

 

 Předseda MUDr. Petro předal s gratulací dary čestným členům p. Kubenkovi a 

doc. Kondělkovi. Jednalo se o nárazové sítě a dalekohled značky Swarovski.  

 

Bod 2: Přednáška Mgr. Patrika Molitora na téma Dravci Hlučínské pahorkatiny 

 

 Mgr. Molitor seznámil členy s kvalitativním složením a populací dravců na území 

Hlučínské pahorkatiny. Zároveň poukázal na možné vyhlášení nového ptačího 

území. Kritériovými druhy by měly být moták lužní a strnad zahradní. 

 

Bod 3: Zprávy výboru S.O.S.  

 

 Předseda MUDr. Petro seznámil členy s aktuální problematikou ptačích oblastí a 

s otázkami ohledně členství v ČSO a v regionálních pobočkách. 

 Hospodář S.O.S. Mgr. Mandák seznámil členy s hospodařením společnosti za rok 

2010 a se stavem členské základny S.O.S. Poukázal především na její věkovou 

strukturu. Zároveň zmínil letošní otevření knihovny S.O.S. 



 

Bod 4: Příspěvky členů 

 

 Mgr. Chlebik pozval členy na konferenci Polské ornitologické společnosti, která se 

bude konat v září 2011. Zároveň zmínil vyhlášení Obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Dolina Górnej Odry a poukázal na nízkou populaci strnada zahradního 

v příhraničním Polsku. 

 p. Rusek upozornil na zásahy Povodí Odry do naturového území a možnou 

otázkou spojení sil v ochraně přírody s polskou stranou. 

 p. Polášek upozornil na jinou metodiku v Polsku. 

 p. Kubenka zmínil pokles populace morčáků velkých na Odře v souvislosti 

se zásahy. 

 Mgr. Kneblová seznámila členy s problematikou ochrany naturového 

území ve spojitosti s Krajským úřadem MSK. 

 Mgr. Czernik upozornil na závazky ČR ke směrnicím týkajících se 

naturových území. Zároveň seznámil členy s tématem autorizací 

k biologickým hodnocením. 

 RNDr. Pavelka a RNDr. Koutecká obeznámili členy s podstatou odebrání 

autorizací. 

 Mgr. Bronclík poukázal na možnost podání žaloby k Evropské komisi. 

 RNDr. Pavelka přednesl krátký příspěvek týkající se populace husy velké v MS 

kraji. Dále seznámil členy s výsledky kroužkovací akce Acrocephalus na 

Bartošovickém rybníce, pustil hlasovou nahrávku budníčka zeleného z Beskyd a 

promítl fotky husy krátkozobé pozorované v letošním roce u Choryně. 

 p. Novák demonstroval nový prototyp budky, která nese prvky ochrany proti vniku 

predátorů. 

 Mgr. Bronclík vznesl dotaz ohledně webových stránek S.O.S. 

 Tvorba webových stránek je v dohledné době plánovaná. Stačí pouze 

vyřešit otázky ohledně její tvorby. 

 RNDr. Pavelka zmínil možnost tvorby webu na Blog.cz. 

 Mgr. Bronclík promítl nové logo S.O.S. 

 Usnesení: Členové schvalují nové logo S.O.S. 

 Hlasování: 



Pro: 34 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 V Ostravě 5. 3. 2011  

 

Zapsal:  Mgr. Patrik Molitor       

Verifikoval:  MUDr. Radim Petro 


