
Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti 

 

Datum: 8. 12. 2012 

Hodina: 9:00–12:30  

Místo konání: Ostravské muzeum  

Přítomno: 29 členů 

Počet hostů: 6 

 

Program: 

1. Přednáška – Strnad zahradní (Emberiza hortulana) na Opavsku (Mgr. Patrik 

Molitor) 

2. Zprávy výboru ČSO 

3. Příspěvky členů 

 

Bod 1: Přednáška – Strnad zahradní (Emberiza hortulana) na Opavsku 

 

• MUDr. Petro zahájil členskou schůzi. 

• Mgr. Molitor přednesl přednášku na téma – Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 

na Opavsku. 

Bod 2: Zprávy výboru S.O.S. 

 

• Hospodář Mgr. Mandák seznámil členy: 

➢ se zakázkami S.O.S. v roce 2012, 

o s ornitologickým průzkumem Dívčí Hrad – Hlinka z důvodu 

výstavy VE 

• popis projektu, 

• S.O.S. podala negativní stanovisko k výstavbě VE, 

➢ se stanovisky S.O.S. za rok 2012, 

o RNDr. Pavelka, vyloučit přelety letadel nad PR v CHKO Poodří (k 

vyjádření S.O.S. k přeletům nad CHKO Poodří). 

➢ se žádostmi S.O.S., které S.O.S. podala. 



• Jednatel Mgr. Molitor seznámil členy se zprávami ze zasedání výboru S.O.S. 

v roce 2012: 

➢ zřízení internetových stránek při webu ČSO, 

➢ aktuální stav ornitologického kroužku. 

Bod 3: Zprávy výboru ČSO 

 

• Mgr. Tošenovský seznámil členy se zprávami ze sekretariátu ČSO: 

➢ členské příspěvky, 

➢ pták roku 2012 - tetřev hlušec – aktuality, 

➢ členské exkurze a ples, 

➢ ptačí park Josefovské louky, 

➢ propagační předměty ČSO, 

➢ členská schůze ČSO, 

➢ Evropský festival ptactva, 

➢ petice za obnovu zemědělské krajiny, 

➢ personální změny v sekretariátu ČSO. 

• Mgr. Tošenovský seznámil členy s projektem „Pod jednou střechou“. 

Bod 4: Příspěvky členů 

 

• Michal Jakubec přednesl krátký příspěvek o kříženci sýkory modřinky a sýkory 

azurové a jejím aktuálním výskytu v ČR i  v Evropě. 

• Marie Helebrandová promítla a okomentovala několik krátkých filmů 

z Osoblažského výběžku. 

• Mgr. Lukáš Nytra promítl a okomentoval několik snímků z Lazecké remízy.  

• Daniel Křenek přednesl aktuální výsledky monitoringu ptáků v IBA Beskydy a 

Horní Vsacko. 

• RNDr. Pavelka přednesl krátké příspěvky týkající se ptáků Poodří a odchytové 

akce Acrocephalus. 

   

 V Ostravě 8. 12. 2012  

 

Zapsal:  Mgr. Patrik Molitor       

Verifikoval:  MUDr. Radim Petro 


