
Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti 

 

Datum: 27. 11. 2021 

Čas: 9:00–12:45  

Místo konání: Ostravské muzeum 

Členové: 26 

Hosté: 3 

 

Program: 

1. Zahájení a představení programu členské schůze (P. Molitor) 

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

3. Plán činnosti SOS 2022 (P. Molitor) 

4. Příspěvky členů (J. Kondziolka) 

5. Zprávy o činnosti ČSO (Z. Vermouzek) 

6. Přednáška (T. Grim) 

Bod 1: Zahájení a představení plánu členské schůze 

• Schůzi zahájil P. Molitor, přivítal přítomné členy a hosty a seznámil je 

s programem schůze. 

Bod 2: Zprávy výboru SOS 

• M. Mandák  

o seznámil přítomné se zprávou o správních řízeních, do kterých se SOS 

zapojila, 

o přednesl zprávu o zakázkové činnosti společnosti, 

o představil hospodaření SOS v roce 2020 a aktuální stav členské základny. 

• Předseda SOS P. Molitor  

o shrnul výsledky projektů podpořené ČSOP pro rok 2020, které se věnovaly 

chráněným druhům zemědělské krajiny motáku lužnímu a strnadu 

zahradnímu,  

o poděkoval M. Miškovskému a R. Pechníkovi za obětavou činnost pro 

ochranu motáků lužních, 



o podal souhrnné informace o mapování hnízdního výskytu labutě velké v 

územní působnosti SOS a poděkoval všem členům, kteří se do mapování 

zapojili, 

o seznámil přítomné s činností SOS za roky 2020 a 2021, 

o osvětlil aktuálními problémy s recenzním řízením odborných příspěvků, se 

kterými se potýká pobočkové periodikum Acrocephalus (Ostrava) a vyzval 

členy, aby neváhali zasílat vhodné příspěvky do pobočkového periodika.  

• E. Morav 

o představil činnost přírodovědného kroužku, 

o shrnul výsledky kampaně Pobočkový pták 2021–2022, kterým je sova 

pálená, 

o přednesl krátký referát o mapování lesních druhů sov na Osoblažsku v roce 

2021.  

• P. Molitor 

o seznámil členy s aktuálním stavem záměru zbudovat ptačí rezervaci SOS: 

jako vhodná se pro záměr zbudování rezervace jeví lokalita v katastrálním 

území Butovice, která je známa pod názvem „Sladká díra“. Zřízení a 

následný management rezervace je však nad finanční možnosti SOS a její 

zřízení se proto neobejde bez podpory ČSO. Přítomný ředitel ČSO Z. 

Vermouzek reagoval tím, že ubezpečil přítomné o zájmu ČSO o další 

zřizování rezervací pod správou jednotlivých poboček. P. Molitor proto 

pověřil jednatele SOS, aby vypracoval zprávu, která doloží přírodní a 

zejména ornitologickou hodnotu dané lokality. 

 

Bod 3: Plán činnosti SOS 

• P. Molitor představil Plán činnosti SOS pro rok 2022. 

• Členská základna schvalovala Plán činnosti SOS pro rok 2022 

Pro: 26    Proti: 0   Zdržel se: 0 

• členové jednomyslně schválili Plán činnosti SOS pro rok 2022. 

Bod 4: Příspěvky členů 

•  J. Kondziolka představil přítomným umělá hnízda pro jiřičky obecné a vlaštovky 

obecné a informoval o chystané osvětové akci v Beskydech, která bude věnována 

právě těmto synantropním druhům ptáků. 



• P. Molitor promítl krátké video s hnízděním dudka chocholatého na Bruntálsku, 

které objevil P. Meca. 

Bod 5: Zprávy o činnosti ČSO 

• Z. Vermouzek 

o připomněl 95. výročí ČSO, 

o seznámil přítomné s aktuálním stavem členské základny ČSO, 

o představil přítomným hospodaření ČSO, 

o shrnul informace o současných ptačích parcích ČSO, 

o přednesl zprávu o činnosti ČSO v roce 2021, 

o seznámil přítomné s chystanými akcemi a exkurzemi ČSO, 

o vyzval členy k zapojení do programů sčítání ptáků: JPSP a LSD. 

Bod 6: Přednáška 

• T. Grim měl přednášku věnovanou doloženému hnízdění dvou párů výrečků 

malých v Olomouci. 

 

 V Ostravě 27. 11. 2021  

Zapsal:  Emil Morav       

Verifikoval:  Patrik Molitor 

 


