
Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti 

 

Datum: 2. 3. 2019 

Hodina: 9:00–13:30 

Místo konání: Ostravské muzeum  

Přítomno: 40 členů 

Počet hostů: 11 

 

Program: 

1. Zahájení a seznámení s programem členské schůze 

2. Zprávy ze sekretariátu ČSO (E. Tošenovský) 

3. Přednáška Ptáci Hodonínska (K. Šimeček) 

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

5. Pobočkový pták let 2019/2020 

6. Příspěvky členů SOS a ostatních účastníků schůze 

Bod 1: Zahájení a seznámení s programem členské schůze 

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

s programem.  

Bod 2: Zprávy ze sekretariátu ČSO 

• E. Tošenovský: 

o  informoval o dalším růstu členské základny ČSO díky celoplošnému 

sčítání ptáků na krmítkách, 

o informoval o nákupu dalších pozemků na území Josefovských luk, 

o představil Ptáka roku ČSO – hrdličku divokou, 

o informoval o ptačí kriminalitě a o liniovém sčítání druhů, 

o zmínil možnost nákupu propagačních materiálů ČSO. 

Bod 3: Přednáška Ptáci Hodonínska 

• K. Šimeček pomocí fotografické prezentace představil a okomentoval výskyt a 

populační trendy běžných i vzácnějších ptačích druhů na Hodonínsku. 

Bod 4: Zprávy výboru SOS 

• M. Mandák seznámil členy s hospodařením SOS za rok 2018 a s aktuálním stavem 

členské základny. 



• P. Molitor  

o představil nové číslo zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) a poděkoval všem 

autorům příspěvků, 

o seznámil členy se strategickými cíli rozvoje SOS pro období let 2019–

2022, mezi které patří zejména 

▪ větší osvěta, 

▪ častější účast SOS v projektech a dotačních programech, 

▪ možnost přípravy publikace Ptactvo Slezska, 

▪ možnost nákupu pozemku podporující populaci ochranářsky 

významných druhů v oblasti působení pobočky. 

• Proběhlo schvalování koncepce rozvoje SOS pro období let 2019–2022. 

Pro: 40 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

• Koncepce rozvoje SOS pro období let 2019–2022 byla schválena členskou 

základnou SOS. 

Bod 5: Pobočkový pták let 2019/2020 

• P. Molitor představil pobočkového ptáka let 2019/2020, kterým se stala straka 

obecná a vyzval přítomné k mapování populační hustoty a nocovišť druhu 

v intravilánech měst a vesnic v oblasti působnosti SOS. Metodika a bližší 

informace budou zveřejněny na webových stránkách společnosti. 

Bod 6: Příspěvky členů a hostů 

• M. Slabejová přednesla příspěvek o ornitologickém významu Kozmických ptačích 

luk a nastínila možnost dalšího rozvoje území. 

• O. Závalský promítl a okomentoval videoukázku o hnízdění orla křiklavého a 

dalších druhů dravců v Moravskoslezském kraji. 

• E. Morav pozval přítomné na úklidovou akci v PR Skučák a PP Jilešovice-

Děhylov. 

o Úklidové akce budou oznámeny AOPK v Ostravě. 

• K. Ševčíková pozvala přítomné na Výzkumný terénní víkend 2019 a seznámila 

členy s výsledky odchytové akce Acrocephalus 2018. 

• K. Pavelka přednesl krátký příspěvek o patronátní skupině ptačí oblasti Poodří a 

vyzval členy k možné spolupráci. 

 V Ostravě 2. 3. 2019  

 



Zapsal:  Patrik Molitor       

Verifikoval:  Martin Mandák 


