
Zápis z jednání výroční členské schůze Moravského ornitologického spolku 

– středomoravské pobočky České společnosti ornitologické, 
konané dne 19. února 2011 v zasedací místnosti ORNIS v Přerově, Bezručova ul. č. 10 
 

 

Schůze se zúčastnilo 20 členů a příznivců Moravského ornitologického spolku – 

středomoravské pobočky České společnosti ornitologické (dále jen MOS). Svou absenci 

omluvil Pavel Šálek a Jan Vidlař. 

 

Průběh schůze: 

Místopředseda prezidia MOS Jiří Šafránek schůzi zahájil v 9:30, uvítal přítomné členy a 

příznivce MOSu a zástupce ČSO Mgr. Janu Škorpilovou a navrhl členské schůzi program, se 

kterým schůze vyslovila souhlas: 

 

1) Úvodní slovo – J. Šafránek 

2) Zpráva o činnosti MOS v roce 2010 – J. Šafránek 

3) Hospodaření MOS – J. Šafránek 

4) Zpráva o členské základně a vyhodnocení dotazníku MOS a OVIS – J. Koleček 

5) Zpráva o exkurzích v roce 2010 a plán akcí připravovaných na rok 2011 – A. Goebel 

6) Vystoupení zástupce ČSO – J. Škorpilová 

7) Přestávka na občerstvení 

8) Volby nového prezidia MOS (výboru pobočky) – J. Šafránek 

9) Vystoupení nového předsedy prezidia 

10)  Ochrana doupných a odumírajích stromů v PO Hostýnské hory – M. Vymazal 

11)  Z činnosti faunistické komise – J. Šírek 

12)  Apel na zapojení v boji proti hromadnému lovu ptactva v Evropě – K. Zvářal 

13)  Z činnosti ornitologické stanice Muzea Komenského ORNIS – J. Chytil 

14)  Ostrůvky pro rybáky – J. Šafránek 

15)  Problematika napadání zateplených fasád – J. Šafránek  

16) To „nej“ z ornitologických záběrů 2010 – A. Goebel 

17)  Promítnutí filmu Hýčkaný vetřelec 

18)  Závěrečné slovo a rozloučení – nový předseda  

 

Ad 2 – Zpráva o činnosti MOS v roce 2010   

Jiří Šafránek informoval o hlavních aktivitách MOS v minulém roce. Tradičně se dařila 

spolupráce s médií a propagace ochrany přírody. V papírových periodicích bylo podchyceno 

70 příspěvků. Dá se předpokládat, že to zdaleka není konečný počet, protože u převzatých 

diskových zpráv není žádná automatická informace o jejich využití. Publikace ne internetu 

bývají v takovém počtu, že se je vůbec nedaří podchycovat. MOS vystupoval i v televizních 

reportážích a to nejen v Kabelové televizi Přerov, ale prakticky ve všech celostátních 

televizích se zpravodajskými pořady. Webové stránky MOSu zaznamenaly v roce 2010 téměř 

47 000 návštěv. Byl provozován také OVIS (ornitologický vzájemný informační servis), který 

je rozesílán na cca 300 emailových adres. Byla připravena také putovní výstava MOS, na 

kterou bylo využito grantu statutárního města Přerova. Ta byla vystavena na řadě míst, včetně 

Městského informačního centra, řady základních a středních škol, v rámci Dne otevřených 

dveří v Precheze, a. s. a na ORNISu. Výstava byla rovněž instalována v době schůze. 

Pokračovali jsme v mapování hnízdišť rorýsů v Přerově, Olomouci, Hulíně a dalších městech. 

Členové se podílejí na kroužkování ptáků a aktivně se zapojují do dalších celostátních 

programů (JPSP, sčítání vodních ptáků aj.) včetně monitoringu ptačích oblastí a druhů Přílohy 

I Směrnice o ptácích. 



Dále J. Šafránek zmínil úspěšné projekty tradičních exkurzí pro veřejnost, značení 

doupných stromů a projekt ostrůvku pro rybáky, kterým jsou věnovány samostatné příspěvky. 

Spolek se angažoval ve správních řízeních, jež se zabývala mj. lesními hospodářskými plány, 

zásahy do vodních toků i vodních děl a povolováním výjimek z ochranných podmínek zvláště 

chráněných druhů živočichů i rostlin. 

V diskusi bylo navrženo (P. Rejzek) posílat členům před koncem roku dotazník 

zaměřený na zjištění jejich aktivit i zpráv o MOSu v místním tisku. Rovněž bylo navrženo (J. 

Koleček), aby se doplnily i další informace o činnosti členů v oblasti ochrany přírody. 

 

Ad 3 – Hospodaření MOS  
Členové byli podrobně seznámeni s jednotlivými příjmy a výdaji. Celková bilance je 

následující: 

 

Příjmy: 84 969,09 Kč 

Výdaje: 146 114,64 Kč 

Ztráta: 61 145,55 Kč 

 

Konečný stav účtu: 250 590,94 Kč 

 

Zdroje financí: Statutární město Přerov, Ministerstvo životního prostředí, Lesy ČR, členské 

dary a příspěvky 

 

Bylo konstatováno, že poprvé po řadě let překročily výdaje příjmy. To sice spolek nijak 

neohrozilo, protože byly k dispozici dostatečné prostředky z minulých let, nicméně je nutno 

tento trend zastavit. Z rozboru vyplynulo, že příjmy poklesly s poklesem příjmů z grantů, 

menším objemem realizovaných průzkumů, u kterých byla zvýšena motivace aktivně 

zapojených, z nichž jsou někteří rovněž externisty. Největší finanční zátěží je provoz 

Ekocentra MOS. 

V diskusi bylo konstatováno (P. Rejzek), že se MOS pravidelně zapojuje do grantů 

získaných ČSO, aniž by stávající systém myslel i jistou finanční částkou na pobočky. MOS 

patří k nejaktivnějším spolupracovníkům. Zástupkyně ČSO vysvětlila, že by se s tím muselo 

počítat již při přípravě přihlášky grantu, kdy se ještě nezná plné zapojení poboček. MOS 

požádal, aby ČSO informovala o připravovaných grantech tak, aby MOS i pobočky mohly 

zvážit, zda se zapojí a mohlo by se to zohlednit již v přihláškách projektů. Vedení MOS 

předpokládá i zrušení Ekocentra v současné podobě a nalezení levnější alternativy sídla MOS 

a případný přesun účtu do peněžního ústavu s nižšími poplatky.  

 

Ad 4 – Zpráva o členské základně a vyhodnocení dotazníku MOS a OVIS 
Jaroslav Koleček nejprve vyzval přítomné, aby uctili symbolickou minutou ticha památku 

zemřelých členů MOS. Informoval, že po revidování členské základny a vyloučení těch, kteří 

nezaplatili členský příspěvek, je aktuální stav 155 členů, z nich je 72 individálních, 38 

rodinných, 30 důchodců, 14 studentů a jeden čestný člen. Jako hlavní pobočku má MOS 129 

členů (MOS získává 20 % jejich členského příspěvku do ČSO, konkrétně v roce 2010 to bylo 

9880 Kč) a jako vedlejší pak 26 členů.  

Z dotazníkové akce k obnovení zpravodaje MOS se vrátilo 33 vyplněných dotazníků. 

Z nich vyplynulo, že členové by uvítali obnovení pobočkového časopisu, preferována je 

elektronický verze, četnost 2 až 4 × ročně. Zpravodaj ponese název Moudivláček (tento pták 

je na logu MOS). Z dotazníku k OVISu (vrátilo se přibližně 50 vyplněných dotazníků) 

vyplynulo, že je o službu zájem a že téměř čtvrtině by vyhovovalo umístění na internetu, 

většina však preferuje zasílání emailem. 



Bylo vylosováno 5 respondentů, kterým byla předána (v případě nepřítomnosti bude 

zaslána) nášivka MOS. Byli to Martin Vaněk, Petr Šimčík, Jiří Němčík, Jaromír Beran a 

František Cigánek. 

 

Ad 5 - Zpráva o exkurzích v roce 2010 a pozvánka na akce připravované v roce 2011 
Adolf Goebel informoval o 16 exkurzích, kterých se zúčastnilo 375 návštěvníků na lokalitách 

Tovačov, Záhlinice, Bašňov, Chomoutov, Olomouc, Hranice, Plumlov, Chvalčov, Choryně a 

Rožnov pod Radhoštěm. Některé z nich byly realizovány v rámci projektu ORNIS, řada byla 

věnována vítání Ptačího zpěvu, ptáku roku 2010 kukačce obecné a Evropskému festivalu 

ptactva. Na exkurzích byly pozorovány a zdokumentovány také vzácné druhy ptáků, takže 

měly i odborný přínos. 

Na rok 2011 se plánuje nejméně deset exkurzí. První proběhne 19. 3. v Tovačově. Vše 

bude v definitivní verzi připraveno do termínu stanoveného ČSO pro nahlášení akcí k Vítání 

ptačího zpěvu. 

 

Ad 6 – Vystoupení zástupce ČSO 

Jana Škorpilová poděkovala přispěvatelům a dárcům. Informovala o čtyřech exkurzích 

pořádaných ČSO – 4. až 6. březen na husy na jižní Moravu, 11. až 15.5. Biebrza v Polsku, 4. 

6. na severočeské výsypky, 12. až 16. 10. – Hortobágy v Maďarsku. Ve dnech 7. až 9. 10. 

proběhne v Mikulově celostátní konference ČSO, 12–19. 6. se v Krkonoších bude konat kurz 

Členové členům. Pokračuje projekt Jaro ožívá, akce Pták roku (strnad obecný) spojená s 

nahráváním jeho zpěvu (podrobnosti na www.birdlife.cz) a další. 

 

Ad 8 – Volby nového prezidia MOS (výboru pobočky) 

Jiří Šafránek seznámil členy s návrhem kandidátky a požádal o další návrhy z pléna. Dále 

informoval, že se nepodařilo najít kandidáta na funkci hospodáře, která byla neobsazena i 

v minulém období, kdy příslušnou činnost vykonávalo prezidium. Z tohoto důvodu se 

předpokládá stejný model i v dalším období. Statutárními zástupci zůstanou předseda 

prezidia, místopředseda prezidia a jednatel. Potom přednesl návrh kandidátky: 

 

RNDr. Jaroslav Koleček – předseda prezidia a statutární zástupce 

Jiří Šafránek – místopředseda prezidia a statutární zástupce 

Ing. Adolf Goebel, Ph.D. – jednatel a statutární zástupce 

 

Členové prezidia (abecedně): 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Jiří Šírek 

Jan Vidlař 

Bc. Martin Vymazal 

 

Na základě hlasování rozhodli přítomní členové, že o prezídiu budou hlasovat veřejně a o 

všech kandidátech najednou. Jeho složení bylo schváleno, dva členové se zdrželi hlasování, 

nikdo nebyl proti. 

 

Ad 9 – Vystoupení nového předsedy 
Jaroslav Koleček poděkoval za důvěru členů a jako jeden z hlavních cílů uvedl zlepšení 

komunikace ve směru k členské základně a uvnitř ní. 

 



Ad 10 – Ochrana odumírajích a doupných stromů v PO Hostýnské hory  

O akci informoval Martin Vymazal, který představil metodiku a výsledky projektu a 

vzhledem k rozsahu území a náročnosti provedení vyzval ke spolupráci další členy. 

 

Ad 11 – Z činnosti faunistické komise 

Jiří Šírek informoval o smyslu a činnosti Faunistické komise ČSO a o zajímavých 

pozorováních i odhalených podvodech. Vyzval k hlášení pozorování, které podléhají 

schválení FK. 

 

Ad 12 – Apel na zapojení v boji proti hromadnému lovu ptactva v EU 

Karel Zvářal informoval o některých praktikách lovu a vyzval k zapojení do boje proti těmto 

činnostem. Přítomná zástupkyně ČSO informovala o našem zapojení v rámci BirdLife 

International. 

 

Ad 13 – Z činnosti ornitologické stanice Muzea Komenského ORNIS 
Josef Chytil informoval o připravovaném stěhování sbírek, depozitářů a knihovny do prvního 

patra jako prevenci pro případ povodní. Informoval i o nákupu knihovny Waltra Černého a 

nalezení archivu MOS, který byl považován za ztracený. 

 

Ad 14 – Ostrůvky pro rybáky 

Jiří Šafránek informoval o dosavadních zkušenostech a plánech do budoucna a poděkoval 

firmě Českomoravský štěrk, a. s. za podporu projektu.  

 

Ad 15 – Problematika napadání zateplených fasád 

Jiří Šafránek prezentoval fotografie z budování hnízdní dutiny v polystyrenu (strakapoud 

velký, žluna zelená). V rámci diskuse si účastníci vyměnili zkušenosti s podobnými jevy a 

jejich prevencí. 

 

Ad 16 a 17  
Proběhly projekce videoreportáže To „nej“ z ornitologických záběrů 2010 (A. Goebel) a filmu 

Hýčkaný vetřelec. 

 

 

Po vyčerpání programu Jaroslav Koleček poděkoval přítomným za účast a schůzi v 15:30 

ukončil. 

 

V Přerově dne 19. února 2011 

 

Zaznamenal:  Ing. Adolf Goebel, Ph.D. – jednatel MOS  

Ověřil:  RNDr. Jaroslav Koleček – předseda prezidia MOS 

 


