Zápis z členské schůze Slezské ornitologické společnosti
Datum: 21. 2. 2015
Hodina: 9:00–14:00
Místo konání: Ostravské muzeum
Přítomno: 27 členů
Počet hostů: 5

Program:
1. Hlasování o udělení čestného členství v S.O.S. panu Radimu Petro
2. Přednáška – Nejistá sezóna aneb hnízdní úspěšnost a predátoři ptačích hnízd v
polním prostředí (L. Praus)
3. Zprávy výboru S.O.S.
4. Zprávy výboru ČSO
5. Příspěvky členů S.O.S. a ostatních účastníků schůze
Bod 1: Hlasování o udělení čestného členství v S.O.S. panu Radimu Petro


Na začátku jarní členské schůze pan Patrik Molitor přivítal všechny členy a hosty.
Zároveň navrhl hlasovat o udělení čestného členství pro pana Radima Petro za jeho
dlouhodobou a přínosnou práci ve funkci předsedy S.O.S.



Následným hlasováním, kterého se zúčastnilo 25 členů společnosti, bylo
jednomyslně schváleno udělení čestného členství pro pana Radima Petro.

Bod 2: Přednáška – Nejistá sezóna aneb hnízdní úspěšnost a predátoři ptačích hnízd
v polním prostředí


Pan Libor Praus přednesl přednášku na téma „Nejistá sezóna aneb hnízdní
úspěšnost a predátoři ptačích hnízd v polním prostředí“. Autor nás seznámil s
výsledky výzkumu zaměřeného na vliv predačního tlaku na hnízdní populace
skřivana polního a čejky chocholaté.

Bod 3: Zprávy výboru S.O.S.


Předseda společnosti pan Patrik Molitor seznámil účastníky schůze
-

se spuštěním nových webových stránek S.O.S.,

-

s vyhlášením Pobočkového ptáka roku – morčáka velkého,

-

s monitoringem sýčka obecného na Moravě,

-

s možností konání semináře S.O.S. (podmínkou realizace je však
dostatečný zájem ze strany členů S.O.S., kteří mohou posílat své příspěvky
a náměty do 30. 6. 2015),

-

s postřehy z výborové schůze ČSO konané dne 16. 2. 2015 v Praze,

-

s informací o nastavení nových pravidel pro jednotné udělování finančních
příspěvků S.O.S. (akce Acrocephalus apod.) s podmínkou následného
publikování výsledků z akce ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava).



Hospodář společnosti pan Martin Mandák seznámil účastníky schůze
-

se zprávou o hospodaření S.O.S. za rok 2014,

-

se stavem členské základny ke dni konání členské schůze,

-

se stavem využívání pobočkové knihovny S.O.S. v roce 2014.

Bod 4: Zprávy výboru ČSO


Pan Evžen Tošenovský seznámil účastníky schůze
-

s novými stanovami ČSO,

-

s průběhem tvorby nových webových stránek ČSO,

-

s průběhem prací na Atlase hnízdního rozšíření ptáků ČR 2014–2017,

-

se stručným shrnutím členské schůze ČSO,

-

s možností zakoupení propagačních a dárkových předmětů.

Bod 5: Příspěvky členů


Pan Milan Bronclík prezentoval úspěšné hnízdění morčáka velkého v areálu
Třineckých železáren.



Pan Vladimír Kolomazník představil občanské sdružení RACEK Bohumín.



Pan Daniel Křenek přednesl příspěvek týkající se výsledků monitoringu v PO
Beskydy a Beskydského houkání 2014.



Pan Karel Pavelka seznámil členy s výsledky odchytové akce Acrocephalus v roce
2014.
V Ostravě 21. 2. 2015.

Zapsal:

Milan Urbančík

Verifikoval:

Patrik Molitor

