
ZÁZNAM Z  JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Moravského ornitologického 
spolku - středomoravské pobočky ČSO, 

konané dne 23. února 2008 v zasedací místnosti ORNIS v  Přerově, 
Bezručova ulice č. 10  

 
 
 
Údaj o počtu účastníků:  

Podle prezenční listiny 43 účastníků, ve skutečnosti pravděpodobně o něco málo více 
(prezenční listina je archivována v kanceláři MOS). Účastníci, kteří přicházeli vesměs 
s předstihem, měli možnost si prohlédnou expozici ORNISu a shlédnou filmy o ptácích. 
 
 
Průběh schůze: 

Předseda prezidia Moravského ornitologického spolku - středomoravské pobočky 
České společnosti ornitologické (dále jen MOS) – Ing. Josef Trubač uvítal přítomné členy 
MOSu a jeho příznivce. 

Následně navrhl členské schůzi program, se kterým schůze vyslovila souhlas: 
 
 
Program: 
1) Přivítání a úvodní slovo (Josef Trubač) 
2) Zpráva o činnosti za rok 2007 (Josef Trubač) 
3) Zpráva o hospodaření (Jiří Šafránek) 
4) Vystoupení zástupce ČSO (Josef Chytil) 
5) Vzpomínka 75 let založení MOSu (Adolf Goebel) 
6) Plán akcí pro veřejnost na rok 2008 (Adolf Goebel) 
7) Informace o letnění rybníka Nesyt (Josef Chytil) 
8) Diskuse  
9) Videa členů a hostů (to „nej“ z ornitologických záběrů 2007 – A. Goebel, fotografie – M. 

Král) 
10) Závěrečné slovo a rozloučení (Josef Trubač)  
 
 
Ad 2 – Zpráva o činnosti za rok 2007   

J. Trubač informoval o tom, že MOS zrušil pevnou telefonní i faxovou linku 
v Ekocentru a kanceláři MOS (581 203 150), a to s účinností k 29. 2. 2008 a nahradil ji 
mobilním telefonem, který má u sebe předseda prezidia. Nové telefonní číslo je 725 743 975. 
Poté došlo na informace o činnosti Prezídia MOS, ke kterým předsedající postupně vyzýval 
jednotlivé garanty aktivit podle schváleného „Plánu činnosti MOS na r. 2007“. Pokud jde o 
činnost provede shrnutí do oficiální zprávy jako podkladu pro výroční zprávu ČSO předseda. 
O jednotlivých oblastech činnosti pak informovali: 
 
 
a) Ptáci a města (Jiří Šafránek) 

• Ochrana hnízdišť rorýsů a dalších druhů ptáků a obratlovců (netopýrů) ohrožených 
prováděním zateplení – mapování existujících hnízdišť a informování o nich, příprava 
stavby, aby nedošlo k zbytečnému zahnízdění před opravami, prevence narušení 
aktivit již hnízdících ptáků, zajištění možností budoucího hnízdění po úpravách buď 
vhodným provedením prací nebo vyvěšením budek pro vytvoření hnízdních možností. 



• Skleněné stěny – čekárny zastávek MHD, je potřeba provést „proužkování“, použité 
siluety atd. jsou neúčinné. 

• Protihluková stěna na mostě Legií – snahu orgánů o zanechání stávajícího stavu 
vlivem jejich  nečinnosti je nutno účinně napadnout před provedením kolaudace. 

• Narušování zateplení strakapoudy – siluety na fasádách nebo zavěšené správným 
způsobem většinou zajistí aspoň to, že se strakapoudi přednostně věnují takto 
nezabezpečeným stavbám. Trvalá účinnost se nedá předpokládat. 

 
 
b) Pozemky pro ptáky (Josef Trubač) 

• V majetku MOSu je již delší dobu podmáčená louka u Prus (katastrální území Beňov) 
• Rozpracován je převod zahrady v obci Lazniky (od doc. Hlobila) 
• Zájmové území Bašňov (Střižovice u Kvasic) – velmi složité majetkové vztahy 

k pozemkům. Bylo by potřeba někoho, kdo by se problematice mohl věnovat.  
Referující rovněž upozornil na úskalí rozptýlené pozemkové držby, nejasnou koncepci 
v získávání a zejména v samotném výkonu vlastnických práv. Rovněž upozornil na 
jisou disproporci předmětu ochrany této lokality jako EVL (čolek velký) a předmětem 
zájmu ornitologů. 

 
c) Biologické průzkumy (Jiří Šafránek) 
Tyto akce provádějí někteří členové MOSu zdarma ve svém volném čase (pouze za úhradu 
cestovních a jiných oprávněných výdajů) a nasmlouvané částky za průzkumy tak připadají 
MOSu. Z prováděných je možné uvést: 

• Zakázky pro Prechezu (odkaliště a některé sádrovcem rekultivované plochy) 
• Pro statutární město Přerov – lokalita Rybníky (poblíž Předmostí) 
• Testování nových výrobků Meopty s potenciálním uplatněním pro pozorování a 

dokumentaci ptáků. 
 
 
d) Propagace a medializace, tiskové zprávy 2007 (Adolf Goebel) 
 

V průběhu roku jsme vydali celkem 12 tiskových zpráv, které novináři využili pro 
přípravu desítek článků. Další desítky (více než 120) článků vznikly z iniciativy novinářů při 
zpracování nejrůznějších aktuálních témat nebo událostí. Není v silách MOSu zachytit 
všechny odezvy, konkrétně víme o následujících: 

• V tisku: (ČTK - 9, MF Dnes - 25, Právo - 7, Lidové noviny - 1, Olomoucký den - 3, 
Nové Přerovsko - 19, Přerovský deník - 15, Hranický deník - 3, Prostějovský deník - 
2, Šumperský a Jesenický deník - 1, Valašský deník - 1, Přerovské listy - 12, 
Přerovský chemik - 5, Moravský venkov - 4, Kojetínský zpravodaj - 1, Kulturní 
přehled MIC - 1, Zelení a doba - 13, Fauna - 1, Bio - 1, Ptačí svět - 3, Spolkové zprávy 
ČSO - 4, Agrofert magazín - 1, Ochrana přírody 1),  

• Internetové stránky (iDNES - 25, E-kabel - 6, ZO ČSOP via Hulín -  1, Ekolist.cz - 3, 
Kudyakam.cz - 1, Heidelbergcement.cz - 1, Enviweb.cz - 1, Kromeriz.cz - 1, 
Silvarium.cz – 1, též web MOSu a ČSO),  

• Rozhlasové reportáže (Český rozhlas 7 - 1, Rádio Praha, zahraniční vysílání - 1)  
• Televizní reportáže (Přerovské aktuality KTV Přerov - 13, ČT1 - 6, ČT2 - 6, ČT24 – 

6, Prima - 2, TV Morava - 1, Nova - 1) a na teletextu (KTV Přerov - 11). 
 
Propagací MOS, ornitologie, ochrany ptactva a přírody se věnuje pracovní skupina MOS pro 
propagaci a medializaci ve složení ing. Adolf Goebel, Ph.D. a Jiří Šafránek. Fotografie, videa, 



články a rozhovory poskytli Adolf Goebel, Jiří Polčák, Zdeněk Vermouzek, Pavel Šálek, Jiří 
Šírek a Jiří Šafránek. 
 
 
 
Ad 3 – Zpráva o hospodaření (Jiří Šafránek)   
MOS dlouhodobě nemá hospodáře, jeho funkci plní prezidium. Zajištění vedení účetnictví 
prostřednictvím kvalifikované síly zabezpečuje Jiří Šafránek. Výsledky roku 2007 jsou 
následující: 
 

Příjmy (v K č): 
Tržby za prodej      7.345,- 
Tržby za služby    51.000,- 
Dotace a granty    78.000,- 
Úroky      44,65 
Podíl z členských příspěvků (20 %)  9.560,- 
Dary od členů i nečlenů   7.648,- 
 
Příjmy celkem    153.597,65 
 

Výdaje (v Kč): 
Na prodávané zboží    5.618,- 
Spotřeba materiálu a energie   16.133,38 
Služby      29.664,- 
Mzdové náklady    10.800,- 
Náklady na sociální zabezpečení  400,- 
Daně a poplatky    309,- 
Ostatní provozní náklady   5.177,62 
Ostatní finanční náklady   3.693,- 
 
Výdaje celkem    71.795,- 
 
Hospodářský výsledek před zdaněním 81.800,65 
 
 Tato částka je v limitu, který nepodléhá zdanění. 
 
Ad 4 – Vystoupení zástupce ČSO (Josef Chytil)   

Předal pozdravy od ústředí ČSO, informoval o činnosti a připravovaných akcích. Je 
potřeba uvádět u akcí, které organizuje tradičně ČSO, že se jedná především o její akci, i když 
se často organizuje ve spolupráci s dalšími organizacemi. Je potřeba, aby tradiční Vítání 
ptačího zpěvu, Výpravu za ptákem roku, Ptačí festival byly spojovány s ČSO a ne s jinými 
organizacemi.  Dále se zmínil o časopise Ptačí svět, který má v novém barevném provedení 
velký ohlas a kam je možno zasílat příspěvky. 

Velmi důležité je, že probíhá volba do nového výboru ČSO. Kandidáti mohou být 
voleni buď přímo na schůzi ČSO nebo korespondenčně. Informace a hlasovací lístek vyšel ve 
Zpravodaji ČSO. Stávající členové z řad MOS (Josef Chytil a Jiří Šafránek) již nekandidují. 
Mezi kandidáty jsou však další zástupci MOSu – Zdeněk Vermouzek a Ivo Machar 
(prezidium MOS vyzvalo členy k jejich podpoře). U Zdeňka Vermouzka mohli zájemci platit 
členský příspěvek ČSO na rok 2008. 

 



Ad 5 - Vzpomínka 75 let založení MOSu (Adolf Goebel) 
Krátce byla připomenuta dlouhá historie organizace a nejvýznamnější milníky jeho dějin, 
včetně obnovení MOS a jeho sloučení s ČSO. 
 
 
 
Ad 6 – Plán akcí pro veřejnost na rok 2008 (Adolf Goebel) 

Účastníci se seznámili s naplánovanými akcemi. Akce jsou k dispozici na webu MOS, 
program byl rozeslán prostřednictvím OVISu a akce se budou objevovat také na webu ČSO a 
ve Zpravodaji ČSO. Pro ty účastníky schůze, kteří nemají přístup k webu, byl program akcí 
namnožen a obdrželi kopii.  
 
Ad 7 - Informace o letnění rybníka Nesyt (Josef Chytil) 
Byla podána informace o průběhu akce, jejím přínosu i o nesouhlasných reakcích rybářů a 
průběhu a vývoji celé kauzy.  
 
 
Ad 8 – diskuse 
Vzhledem k tomu, že diskuse probíhala bezprostředně při projednávaní jednotlivých bodů, 
nebyly již další připomínky ani příspěvky 
 
Ad 9  
Proběhla videoprojekce: 
To „nej“ z ornitologických záběrů 2007 (autor Adolf Goebel) a projekce fotografií (autor 
Miroslav Král) 
 
 
Po vyčerpání programu Josef Trubač poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil 
 
 
V Přerově dne 25. února 2008 
 
 
Zaznamenal:  
 
Ing. Adolf Goebel, Ph.D. – jednatel MOS  
 
 
Ověřil: 
 
Ing. Josef Trubač – předseda Prezidia MOS 
 
 

foto Adolf Goebel foto Zdeněk Vermouzek 


