
Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti 

 

Datum: 4. 3. 2017 

Hodina: 9:00–13:00  

Místo konání: Ostravské muzeum  

Přítomno: 37 členů 

Počet hostů: 3 

 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem členské schůze 

2. Zprávy výboru SOS (P. Molitor, M. Mandák) 

3. Zprávy ze sekretariátu ČSO (E. Tošenovský) 

4. Přednáška – Anti-predační strategie bahňáků (V. Kubelka) 

5. 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. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulého pana Rudolfa Juříka, 

jehož celoživotní zoologickou činnost krátce shrnul Z. Polášek. 

Bod 2: Zprávy výboru SOS 

• P. Molitor seznámil členy s návrhem výboru o poskytnutí půjčky 30 000 Kč panu 

Martinu Vymazalovi na opravu lávek pro odchytovou akci Acrocephalus v 

rákosině Dolního Bartošovického rybníka na k. ú. Bartošovice. Po obsáhlé diskusi 

o poskytnutí půjčky bylo následně hlasováno. 

Pro: 35 Proti: 0 Zdrželo se: 2 

Půjčka byla členy SOS schválena. 

• M. Mandák seznámil členy se stavem hospodaření SOS za rok 2016 a s aktuální 

členskou základnou. 

• P. Molitor představil pobočkového ptáka roku 2017/2018 – volavku popelavou. 

• V. Zavadilová představila nově vytvořený profil SOS na facebooku.  



Bod 3: Zprávy ze sekretariátu ČSO 

• E. Tošenovský přednesl zprávy ze sekretariátu ČSO:  

- připomněl 90. výročí existence této organizace, 

- představil nově zvolený výbor ČSO pro čtyřleté období, 

- vyzval členy k dobrovolným darům pro ČSO, 

- vysvětlil aktuální situaci s vykupováním pozemků v lokalitě Josefovských luk, 

- nabídl členům účast na exkurzích pořádaných ČSO v tomto roce, 

- vyzval k zapojení do poslední fáze projektu mapování hnízdního rozšíření ptáků. 

Bod 4: Přednáška – Anti-predační strategie bahňáků (V. Kubelka) 

• V. Kubelka prezentoval zajímavou přednášku o výzkumu anti-predačních 

strategiích bahňáků z celého světa, která byla doplněna obsáhlou fotodokumentací. 

V závěru zmínil činnost pracovní skupiny ČSO pro výzkum a ochranu bahňáků. 

Bod 5: Příspěvky členů  

• P. Martinec okomentoval prezentaci na téma „Stavba skořápky ptačího vejce“. 

• O. Zavalský seznámil členy s činností Skupiny pro výzkum a ochranu dravců a 

sov. 

• M. Bronclík upozornil na pracovní nabídku od cestovní kanceláře Etours travel na 

pozici ornitologického průvodce. 

• K. Pavelka shrnul výsledky z loňské odchytové akce Acrocephalus. 

• M. Helebrandová představila své videonahrávky jeřábů popelavých 

z Osoblažského výběžku a hnízdění poštolky obecné v centru Ostravy. 

• V. Kubelka na závěr doplnil svoji přednášku o videozáběry ze života bahňáků. 

 

 V Ostravě 4. 3. 2017  

 

Zapsal:  Milan Urbančík       

Verifikoval:  Patrik Molitor 


