
Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti 

 

Datum: 29. 11. 2014 

Hodina: 9:00–14:00  

Místo konání: Ostravské muzeum  

Přítomno: 32 členů 

Počet hostů: 10   

 

Program: 

1. Zprávy výboru S.O.S. 

2. Volby do výboru S.O.S. 

3. Zprávy výboru ČSO 

4. Přednáška – Ptáci Maroka (M. Šindel, M. Jakubec) 

5. Příspěvky členů 

Bod 1: Zprávy výboru S.O.S.  

• Předseda MUDr. Petro přivítal členy a hosty na podzimní členské schůzi. 

• Jednatel Mgr. Molitor seznámil členy s: 

➢ zakázkami S.O.S. za rok 2014, 

o posudky k výskytu ptáků na budovách, 

o posudek ke kácení topolu v Hlučíně, 

o posudek k přemístění hnízda čápů (Dobrá, Odry), 

o posudek k výskytu chřástala polního v Č. Puncově, 

➢ dokončením projektu Ochrany 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 2014 podala, 

➢ aktuální podobou webových stránek S.O.S., 

➢ s výsledky monitoringu čápů bílých v MS kraji, 

➢ možnou podobou semináře S.O.S., 

➢ podněty pro členy na téma, 

o hnízdění vodoušů rudonohých v Ostravě-Hrabové, 

• hnízdění pravděpodobně 2 p. 

o prosklená stěna Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, 



• dosud není známo úmrtí ptáků po nárazu, nicméně je velmi 

pravděpodobné 

o přelety vyhlídkových letadel nad CHKO Poodří. 

• rušení ptáků není členům známo 

Bod 2: Volby do výboru S.O.S. 

• Předseda MUDr. Petro připomněl členům pravidla pro hlasování do výboru S.O.S. 

• Jednatel Mgr. Molitor představil možné kandidáty (L. Praus, Z. Polášek, M. 

Urbančík) do výboru na volební období 2015-2018. 

• Po ukončení voleb bylo sečteno 32 platných volebních lístků s výsledkem: 

Kandidát Počet hlasů 

Molitor Patrik 32 

Jakubec Michal 31 

Mandák Martin 30 

Praus Libor 28 

Urbančík Milan 25 

Polášek Zdeněk 11 

Prvních 5 jmen bylo zvoleno do výboru S.O.S. na volební období let 2015-2018. 

• Nový výbor se dohodl na rozdělní funkcí: 

Jméno a příjmení Funkce 

Molitor Patrik předseda 

Jakubec Michal místopředseda 

Mandák Martin hospodář 

Urbančík Milan jednatel 

Praus Libor člen výboru 

• Proběhlo hlasování členů S.O.S. ohledně funkce nového předsedy. 

Pro: 32 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

• Mgr. Patrik Molitor je zvolen předsedou S.O.S. pro volební období 2015-2018. 

• MUDr. Petro popřál Mgr. Molitorovi mnoho zdaru v nové funkci. Mgr. Molitor 

pozval nynějšího předsedu na jarní schůzi S.O.S. 

Bod 3: Zprávy výboru ČSO 

• Ing. Čihák seznámil členy s: 

o výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSO,  

o aktuální podobou příspěvků ČSO, 



o novelou stanov OZ, 

o stavem Josefovských luk, 

o exkurzemi ČSO, 

o slevou firmy Meopta na dalekohledy pro členy, 

o mapováním hnízdního rozšíření ptáků v letech 2014–2017, 

o a s dalšími aktivitami ČSO. 

Bod 4: Přednáška – Ptáci Maroka 

• Mgr. Šindel společně s panem Jakubcem přednesli přednášku na téma Ptáci 

Maroka spojenou s promítnutím fotografií z cesty a determinací zajímavých druhů. 

Bod 5: Příspěvky členů 

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

Beskydského houkání 2014. 

• Marie Helebrandová promítla film z Beskydského houkání 2014 a videozáznam 

čejek a jeřábů. 

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

2014. 

• Mgr. Praus požádal členy o pomoc při zjišťování aktuální podoby hnízdišť havrana 

polního ve Slezsku. 

• Doc. Řehák požádal členy o informace týkající se výskytu netopýrů na Karvinsku. 

   

 V Ostravě 29. 11. 2014.  

 

Zapsal:  Mgr. Patrik Molitor       

Verifikoval:  MUDr. Radim Petro 


