
Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti 

 

Datum: 7. 12. 2013 

Hodina: 9:00–13:00  

Místo konání: Ostravské muzeum  

Přítomno: 22 členů 

Počet hostů: 6   

 

Program: 

1. Přednáška IBA Údolí dolní Odry – Grzegorz Chlebik 

2. Zprávy výboru S.O.S. 

3. Zprávy výboru ČSO 

4. Příspěvky členů 

Bod 1: Přednáška IBA Údolí dolní Odry – Grzegorz Chlebik  

• Předseda MUDr. Petro uvítal členy. 

• Jednatel Mgr. Molitor seznámil členy s programem schůze. 

• Pan Chlebik přednesl přednášku na téma IBA Údolí dolní Odry. 

Bod 2: Zprávy výboru S.O.S. 

• Jednatel Mgr. Molitor seznámil členy s: 

➢ zakázkami S.O.S. za rok 2013, 

o posudky k výskytu ptáků na budovách, 

o posudky ke kácení dřevin, 

o posudek k přemístění hnízda čápa v Sedlišti, 

o mapování výskytu rorýsa obecného a jiřičky obecné v intravilánu 

Frenštátu p. R.,  

➢ projektem Ochrana doupných a odumřelých stromů jako hnízdišť ptáků na 

pozemcích LČR v okrese KI formou mapování a osvěty, 

➢ stanovisky, upozorněními a žádostmi, které S.O.S. v roce 2013 podala. 

• MUDr. Petro vznesl žádost s pomocí členů ve věci mapování čápa bílého v MS 

kraji. 

• Mgr. Molitor zmínil prosbu RNDr. Ševčíka ohledně spolupráce členů se 

studenty OU. 



Bod 3: Zprávy výboru ČSO 

• Mgr. Tošenovský seznámil členy s: 

o výsledky členské schůze v Přerově,  

o změnou placení příspěvků ČSO, 

o exkurzemi ČSO, 

o stavem Josefovských luk, 

o slevou firmy Meopta na dalekohledy pro členy, 

o možností koupit v ČSO vánoční dárky a další. 

Bod 3: Příspěvky členů 

• Pan Křenek přednesl příspěvek týkající se výsledků monitoringu v PO Beskydy. 

• Pan Brlík přednesl krátký příspěvek k mapování bahňáků v Montenegru (Černá 

Hora), 

• Marie Helebrandová promítla a okomentovala několik krátkých filmů 

z Osoblažského výběžku. 

• RNDr. Pavelka seznámil členy s výsledky odchytové akce Acrocephalus v roce 

2013. 

   

 V Ostravě 7. 12. 2013.  

 

Zapsal:  Mgr. Patrik Molitor       

Verifikoval:  MUDr. Radim Petro 


