
Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti 

 

Datum: 3. 12. 2016 

Hodina: 9:00–14:00  

Místo konání: Ostravské muzeum  

Přítomno: 32 členů 

Počet hostů: 5 

 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem členské schůze 

2. Doplňovací volby do výboru SOS 

3. Aktualizace Organizačního řádu SOS 

4. Přednáška – Čáp černý a orel křiklavý na severozápadním Slovensku (D. 

Karaska) 

5. Zprávy výboru SOS (P. Molitor) 

6. Zprávy z činnosti ČSO (E. Tošenovský) 

7. Příspěvky členů SOS a ostatních účastníků schůze 

 

Bod 1: Zahájení a seznámení s programem členské schůze 

• P. Molitor na úvod členské schůze přivítal členy a hosty a seznámil je 

s programem.  

Bod 2: Doplňovací veřejné volby do výboru SOS 

• P. Molitor oznámil rozhodnutí pana L. Prause o ukončení členství ve výboru SOS 

a poděkoval za jeho práci. Zároveň dal návrh hlasovat o veřejných volbách nového 

člena výboru SOS – Veroniky Zavadilové. 

• Členská schůze hlasovala o změně způsobu voleb. 

Pro: 32 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

• Proběhly veřejné doplňovací volby do výboru SOS. Jedinou kandidátkou byla 

Veronika Zavadilová. 

Pro: 32 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 Veronika Zavadilová byla zvolena členem výboru SOS. 

   



Bod 3: Aktualizace Organizačního řádu SOS 

• P. Molitor seznámil účastníky schůze s navrhovanými změnami v Organizačním 

řádu SOS, zejména s povinností současného členství v SOS a ČSO a zavedení tzv. 

etického kodexu. O navrhovaných změnách bylo následně hlasováno. 

Pro: 32 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Návrhy změn v Organizačním řádu SOS byly přijaty.   

Bod 4: Přednáška – Čáp černý a orel křiklavý na severozápadním Slovensku (D. 

Karaska) 

• D. Karaska prezentoval své poznatky týkající se rozšíření, monitoringu, hnízdění a 

ochrany orla křiklavého a čápa černého na severozápadním Slovensku. 

Bod 5: Zprávy výboru SOS 

• P. Molitor seznámil účastníky schůze s činností SOS v roce 2016, zejména pak: 

o s ornitologickými a ornitologicko-chiropterologickými posudky SOS a 

účastí SOS na dozorech týkajících se zejména ornitologické činnosti, 

o s průzkumy a projekty realizovanými SOS v roce 2016, 

o s počtem a obsahem správních řízení, do kterých se SOS v roce 2016 

přihlásila, 

o s plánem činnosti SOS na rok 2017, o který byl předložen členské schůzi 

ke schválení. 

Pro: 32 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Plán činnosti SOS na rok 2017 byl schválen.   

Bod 4: Zprávy z činnosti ČSO 

• Ze sekretariátu ČSO E. Tošenovský: 

o seznámil účastníky s plánovanými exkurzemi, 

o informoval o spolupráci s firmou E.ON související s ochranou ptáků před 

usmrcením elektrickým proudem na stožárech el. vedení, 

o opět tlumočil výzvu P. Voříška ke spolupráci na Atlasu hnízdního rozšíření 

ptáků Evropy – zejména na nutnost obsazování bílých čtverců, 

o představil novou knihu „Kam za ptáky v ČR“, ukázal možnost jak se 

zapojit do kampaně Bezpečné zastávky prostřednictvím nové aplikace 

www.zastavky.birdlife.cz a vyzval k darování finančních prostředků na 

chod ČSO. 

 



Bod 5: Příspěvky členů 

• I. Kneblová seznámila účastníky s plánovanou akcí „Záchrana a podpora 

biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“, kde se jedná zejména o rozsáhlé kácení 

stromů a opravu hrází. 

• K. Ševčíková seznámila účastníky s výsledky letní kroužkovací akce Acrocephalus 

2016. 

• K. Ševčíková prezentovala výsledky výzkumu „Lejsek malý a strakapoud 

bělohřbetý v Beskydech“. 

• D. Křenek informoval o proběhnutých akcích „Zlatohorské houkání“ a 

„Výzkumný terénní víkend Odry“ a přiblížil připravovanou akci „Oderské 

houkání“, která proběhne v termínu 24.–26. 3. 2017. 

 

 V Ostravě 3. 12. 2016  

 

Zapsal:  Milan Urbančík       

Verifikoval:  Patrik Molitor 


