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Vážení čtenáři, 
Moravský ornitologický spolek (MOS) prošel zajímavým vývojem – tuto historii 
jsme koneckonců všichni mohli shlédnout na podařené výstavě k osmdesátileté-
mu výročí založení spolku. Také přečkal řadu nepřízní osudu, historických turbu-
lencí – aby znovu nabral dech a díky nadšení jak nových členů, tak i těch „déle-
sloužících“ pokračoval v tom, co je MOS nejvlastnější – ochraně a výzkumu ptáků. 
Před námi teď stojí další úkol: vypořádat se se zněním nového občanského zákona 
a začlenit požadavky z něj vzniklé do našich stanov i každodenního života. A na 
poli ornitologickém vyvstal jasný úkol – začlenit se co nejaktivněji do probíhající 
hnízdního mapování ptáků jak u nás, případně i v Evropě. 

MOS má v současné době základnu i oficiální sídlo tam, kde kdysi začínal – na 
přerovské ornitologické stanici. Rádi zde přivítáme kteréhokoliv člena MOS nebo 
prostého zájemce o ptáky – možnosti návštěv a kontakty viz www.ornis.cz.  

Na tomto místě se určitě sluší poděkovat předchozímu předsedovi MOS, Mgr. 
Jaroslavu Kolečkovi. Dokázal mnohé, a to jak na poli konsolidace členské základny, 
podařilo se mu do nejužšího vedení začlenit nové aktivní členy, úspěšně také pro-
vedl MOS prvními úskalími zmíněného občanského zákona. Jardo, díky! 

     Josef Chytil, předseda MOS 

http://www.ornis.cz/
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Zápis z náhradního zasedání členské schůze Moravského ornitologického spolku 
– středomoravské pobočky ČSO (dále jen MOS) konaného dne 28. 2. 2015 na 

Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově, Bezručova 10. 
Zasedání svolal předseda MOS Jaroslav Koleček písemnou pozvánkou rozeslanou 
všem členům MOS. 

Zasedání zahájil v 10:01 předseda MOS Jaroslav Koleček. Přivítal účastníky 
včetně hostů a zástupců České společnosti ornitologické Martina Fejfara a Vác-
lava Zámečníka a požádal je, aby minutou ticha uctili památku zesnulých členů, 
pánů Milana Nedomy, Vladimíra Odrážky a Jaroslava Polácha. Účastníky krátce 
přivítal i Josef Chytil, vedoucí ORNIS, který informoval o novinkách a přírůstcích 
sbírek, které si bude možné v rámci přestávek prohlédnout.  

Členové v hlasování rozhodli, že předsedajícím schůze bude Jaroslav Koleček a 
zapisovatelem bude Adolf Goebel. Poté předsedající vedl zasedání tak, jak byl je-
ho pořad ohlášen.  

Zprávu o činnosti v uplynulém roce 2014 přednesl Jaroslav Koleček. Základní 
zprávu doplnily samostatné příspěvky k jednotlivým oblastem. Jiří Šafránek se vě-
noval práci s médii, Adolf Goebel shrnul exkurze v roce 2014, představil jejich plán 
na rok 2015 a informoval o sledovanosti videokanálu MOS na YouTube. Evžen To-
šenovský zmínil účast ve správních řízeních. Ta se týkala především kácení dřevin, 
zateplování spojeného s ochranou rorýsů a netopýrů, odchytů dravců pro sokol-
nické účely, CHKO Jeseníky apod. Martin Vymazal podal přehled o některých příj-
mech a výdajích MOS – účetnictví bude teprve dokončeno v rámci podání daňo-
vého přiznání. Členská schůze schválila zprávu o činnosti a rámcový plán na příští 
období. 

V dalším programu vystoupili Jiří Šírek (ornitologické zajímavosti a novinky 
z Faunistické komise), Martin Fejfar (pozvání na ornitologickou konferenci kona-
nou v Pardubicích 16. – 18. 10. 2015, výzva a informace k mapování pro připravo-
vaný Atlas hnízdního rozšíření ptáků, včetně možnosti zapojit se do celoevrops-
kých sčítání mimo ČR) a Václav Zámečník (informace k projektu Možnosti ochrany 
ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe). 

Po polední přestávce následoval samostatný bod, který byl věnovaný změnám 
v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Informaci podali Jaroslav Koleček a 
Martin Fejfar. Zákonem stanovené změny je nutné provést do 31. 12. 2016. 
K problematice proběhla obsáhlá diskuse. V době schůze nebyly ještě známy nové 
stanovy České společnosti ornitologické (ČSO). Ty bude schvalovat nejprve člens-
ká schůze ČSO a následně musí být zapsány do spolkového rejstříku. Členská 
schůze přijala k této problematice jednomyslně následující usnesení: „Členská 
schůze ukládá výboru MOS zjistit právní náležitosti týkající se Nového občanského 
zákoníku, vztahu pobočných spolků k hlavnímu spolku a záležitostí vyplývajících 
z nových stanov ČSO“. 

Následně proběhla volba nového výboru MOS. Jaroslav Koleček představil jed-
notlivé kandidáty a vyzval přítomné, aby navrhli případné doplnění kandidátky. 
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Z pléna nebyl podán žádný nový návrh. Na kandidáta na předsedu výboru, Josef 
Chytila, byl vznesen dotaz, kterým směrem by chtěl zaměřit činnost organizace, 
pokud bude zvolen. V odpovědi byly uvedeny jako priority: pokračovat v úspěš-
ných dosavadních činnostech s hlavním důrazem na ochranu ptáků, zlepšení ko-
munikace s výborem a ředitelem ČSO, vyšší zapojení do celostátních akcí, zlepšení 
komunikace s členskou základnou a vyšší zapojení členů. Byl podán návrh, aby 
volby výboru byly veřejné a hlasovalo se o kandidátce jako celku. Tento návrh byl 
schválen jednomyslně. Kandidátka byla schválena jednomyslně. Výbor bude 
v příštím období pracovat ve složení: 

Josef Chytil – předseda 
Jiří Šafránek – místopředseda 
Adolf Goebel – jednatel 
Martin Vymazal – hospodář 
Jiří Šírek, Eva Kolářová, Evžen Tošenovský, Jan Vidlař, Václav John, Kateřina 

Ševčíková – členové výboru.   
Statutárními zástupci MOS jsou podle stanov MOS předseda, místopředseda a 

jednatel. 
Schůzi zakončila přednáška Václava Johna o ptácích severního Norska. 

Adolf Goebel, e-mail: goebel@mos-cso.cz 
 

Archiv MOS na správném (archivním) místě 

Mnoha organizacím se přihodila (a zcela jistě ještě přihodí) velmi nemilá věc: 
z nejrůznějších důvodů museli přerušit (omezit, ukončit) svou činnost. A pokud se 
nepostarali o to, aby alespoň jejich nejdůležitější historické materiály byly někde 
odpovídajícím způsobem zpracovány a uloženy, je zřejmé, že se během několika 
let naprosto vytratí jakékoliv povědomí o nich. Nemusí se ale jednat jen o výše 
zmíněnou událost – stačí několik stěhování, střídání osob zodpovědných za vede-
ní archivu – a výsledek může být stejný. Díky tomu, že jsem prošel archivnickou 
„školou“ nezapomenutelného člena MOS Františka Hejla, zpracoval jsem v minu-
lém roce podle pokynů PhDr. Jiřího Lapáčka, ředitele Státního okresního archivu 
Přerov, materiály MOS, které byly na ornitologickou stanici převezeny z dřívějšího 
sídla na ul. Čapka Drahlovského. Veškeré materiály týkající se novější historie 
MOS (z velké části se jedná o období 1982 – 2013) jsou tedy předběžně roztříděny 
a uloženy v Okresním archivu v Přerově (kam po právu patří). V současné době je 
možné do nich ještě stále dodávat další dokumenty. Roztřídění a uspořádání ne-
byla úplně jednoduchá práce, jednalo se o velmi nesourodý a rozsáhlý materiál, 
ve více případech ale bez historické hodnoty. 

V archivu prozatím skončilo celkem 15 archivních krabic s následně utříděnými 
materiály: 
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Krabice 1: Nadace AVES: složky Projekty, Korespondence, Konkurzy, Kores-
pondence 1994-95, 1995-97, Výstřižky – oznámení zřízení Nadace AVES, ozná-
mení o zrušení nadace 

Krabice 2: Inventarizační průzkumy – různé 
Krabice 3: Granty: Ministerstvo živ. prostředí – 3x; Výzkumy; Zahraniční pro-

jekty – žádosti o granty; Žádosti o granty – různé, vyúčtování, závěrečné zprávy 
Krabice 4: Správní řízení: Bělotín - dálnice, Strážnice, Vsetín, Kroměříž; různé 

druhy živočichů 1995-2003 
Krabice 5: Správní řízení 1993 – 2005 
Krabice 6: Správní řízení – Ministerstvo životního prostředí, 2000 – 2003 
Krabice 7: Čáp bílý – mapování Přerov 1991, Mapování ČR 1994 – 1995 
Krabice 8: Kormorán velký – kampaň proti odstřelu 
Krabice 9: Labuť velká – mapování 1995 
Krabice 10: členská základna MOS, korespondence: zápisy – schůze MOS, vý-

bory MOS 1983-1992; členská základna, pozvánky – 1982 – 1992; zahraniční spo-
lupráce – ICBP, RSPB, český výbor ICBP; korespondence členská 1992 – 2003; ko-
respondence (kampaň budky, krmení) 2001 – 2003 

Krabice 11: Rukopisy časopisu MOS: „Ptáci kolem nás“ 
Krabice 12: Výstřižky, články různé: 1984 – 1997 
Krabice 13: Výstřižky 1991 - 1995   
Krabice 14: Výstřižky 1997 – 2005, korespondence – noviny 
Krabice 15: Různé (ZO ČSOP ORNIS; Elektrické sloupy; Odstřel tetřívek – kores-

pondence, doklady; Odstřel volavka – korespondence; Ledňáček – korespondent-
ce; Korespondence s ČSO; odborné skupiny ČSO; kroužkování; Skupina Luscinia – 
zápisy ze schůzí, přehled aktivit 

Vlastní archívní zpracování těchto materiálů proběhne nejdříve za několik 
(málo?) let. 

Josef Chytil, e-mail: chytil@prerovmuzeum.cz 

 

Ptáci zemědělské krajiny volají o pomoc! 
Zapojte se do projektu na ochranu ptákům zemědělské krajiny. Česká společnost 
ornitologická ve spolupráci s MOS pracuje na projektu podpořeném z Programu 
švýcarsko-české spolupráce, jehož cílem je pomoc mizejícím ptákům zemědělské 
krajiny Olomouckého kraje. Projekt probíhá na několika úrovních. Jednou z nejdů-
ležitějších aktivit je šíření informací o možnostech ochrany polních ptáků mezi 
studenty středních zemědělských škol. Právě proto pro ně vzniká výukový prog-
ram, který je seznamuje s ptáky kulturní krajiny a představuje různá opatření na 
jejich podporu. Výukový program doplňují dvě tematické exkurze – jedna je za 
čejkou chocholatou a druhá za chřástalem polním. Druhou cílovou skupinou pro-
jektu jsou samotní zemědělci. Přednostně budou osloveny podniky, které mají na 
svých pozemcích zjištěná hnízdiště čejek nebo chřástalů polních a budeme je mo-

mailto:chytil@prerovmuzeum.cz
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tivovat ke vstupu do opatření. Pro zemědělce navíc vznikne určovací příručka, kte-
rá jim představí typické druhy zemědělské krajiny a jejich životní nároky. Další ak-
tivitou, do které se mohu zapojit také členové MOS, je mapování hnízdního výsky-
tu čejky chocholaté a chřástala polního. V rámci projektu vznikla pracovní skupi-
na, která bude nejen sledovat výskyt těchto druhů, ale současně bude oslovovat 
zemědělce a zapojí se do exkurzí pro studenty. Přestože bude jejich snahou pos-
tihnout co největší území Olomouckého kraje, není reálné získat opravdu ucelený 
obrázek o hnízdním výskytu obou druhů bez zapojení dalších mapovatelů. Proto 
se na vás obracíme s prosbou, abyste svá pozorování nejen čejek i chřástalů, ale i 
dalších zemědělských druhů jako je koroptve polní, křepelka polní nebo moták 
lužní, zadávali do faunistické databáze ČSO – v případě čejky přes speciální adresu 
www.cso.cz/cejka.html. 
    Václav Zámečník, e-mail: zamecnik@birdlife.cz 

 

Atlas hnízdního rozšíření ptáků 2014–2017 – přilož ruku k dílu! 

V minulém roce začala příprava na Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v ČR 
2014–2017. Hnízdní atlas je jedna z nejdůležitějších publikací české ornitologie a 
je o to významnější, že navazuje na atlasy, které zjišťovaly stav početnosti a rozší-
ření ptáků v letech 1973–77, 1985–89 a 2001–03. I díky této dlouholeté tradici se 
česká ornitologie řadí mezi nejvýznamnější na světě a nasvědčuje tomu i fakt, že 
Česká společnost ornitologická společně s Katalánským ornitologickým institutem 
vede přípravu druhého Evropského hnízdního atlasu.  

Základním cílem hnízdního atlasu je zjistit rozšíření všech druhů ptáků, kteří 
hnízdí na území České republiky. Dále odhadnout početnosti těchto druhů a ztiš-
těné údaje porovnat s výsledky z předchozích hnízdních atlasů. Možnost srovnání 
nám dává neuvěřitelnou možnost poodhalit změny, které se odehrály v početnos-
ti ptačích druhů a tedy i v naší krajině za poslední čtyři desetiletí. V neposlední řa-
dě budou výsledky použity pro výše zmíněný evropský atlas hnízdního rozšíření.  

Pro zjištění rozšíření jednotlivých druhů ptáků se využívá mapování. Při mapo-
vání si klademe za cíl zjistit co nejvíce druhů, které na daném území hnízdí. Pro 
lepší orientaci v terénu a následnou analýzu dat je krajina rozdělena do velkých 
čtverců o velikosti přibližně 11,2 × 12 km, ty jsou označeny čtyřciferným kódem. 
Mapu s těmito velkými čtverci, stejně jako všechny ostatní informace, můžete na-
lézt na webové stránce hnízdního atlasu – atlas.birds.cz. Největší úsilí pozorovate-
lů by mělo při mapování spadat do hnízdního období, které je pro většinu druhů 
od začátku dubna do konce července. V této době bychom měli projít veškeré 
biotopy (prostředí – vesnice, les, louka, pastvina, rybník, mokřad apod.), které se 
ve čtverci nacházejí. Při zaznamenávání ptáků je důležité si zaznamenávat také ak-
tivitu každého pozorovaného druhu. Využíváme kategorizace průkaznosti hnízdě-
ní značených od A1 (druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním 

http://www.cso.cz/cejka.html
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prostředí) po C16 (hnízdo s mláďaty, ostatní kategorie viz atlas.birds.cz). U kaž-
dého druhu se snažíme zjistit, co nejvyšší možnou kategorii.  

Další informací, která bude v průběhu tvorby atlasu zjišťována, je relativní po-
četnost druhů. Relativní početnost se bude v tomto případě zjišťovat sběrem ho-
dinovek v malých čtvercích, které vznikají rozdělením velkých čtverců na 16 ma-
lých. Hodinovka je metoda sběru dat, kdy se zaznamenávají veškeré zjištěné dru-
hy v průběhu jedné hodiny. Hodinovka se dělí na jednotlivé desetiminutové vzá-
jemné oddělené úseky. Tyto informace poslouží ke zjištění početností hnízdících 
druhů a umožní nám srovnávat početnosti v jednotlivých oblastech. 

A na závěr to nejdůležitější. I vy můžete pomoci k vytvoření tohoto kvalitního 
díla!!! Stačí, když veškerá svá pozorování hnízdících ptáků (v kategorii A1 až C16) 
vložíte do databáze avif.birds.cz tak, že jejich pozorování přiřadíte bod v mapě 
(souřadnice). Systém si pak automaticky najde, v jakém čtverci k pozorování došlo 
a informace přiřadí. A nezapomeňte, každé hnízdo nejen orlů skalních či dudků 
chocholatých, ale především vrabců domácích a ostatních běžných druhů se počí-
tá. Děkujeme za pomoc! 

  Vojtěch Brlík, e-mail: vojtech.brlik@gmail.cz 

 
Fejeton: Smrt v zrcadle 

„Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo…?“ Zní mi v hlavě slavná pohádková fráze pokaž-
dé, když do některého ze „zrcadel“ postavených v krajině pohlížím. Dovětek však 
tak pohádkový není: „Kdo dnes tvou přítomnost zaplatil životem?“  

A odpověď? Měníme žánr – horor. Stačí od svého odrazu přejet očima na tráv-
ník či chodník pod prosklenou budovou. Tu na zádech sýkorka, tam na břiše lej-
sek, ve smrtelné křeči skroucený holub s krvavou kapkou u zobáku nebo opile po-
chodující kos s otřesem mozku, který zřejmě taky nepřežije. K tomu všemu všude 
poházené peří a mrtvolný pach. 

Nic proti vkusu, móda je móda. Přemýšlení bolí – tak proč neudělat parádu 
jednoduše – sklo a výhled do krajiny. Kam přeci nemůže rozum, musí slunce. A 
když tedy bude pilný student místo tabule s příklady nebo host restaurace místo 
tabule s jídlem pohlížet na šedou ulici s projíždějícími auty, stěží se rozčílí nad mo-
derní nenatřenou betonovou stěnou. A zvenčí? Co může být „krásnějšího“ než 
prosklená budova zrcadlící okolní krajinu? Až si skoro nevšimnete, že ten obludný 
věžák ční několik desítek metrů vysoko nad okolní krásně zdobené věže kostelů.  

A postačí několik dnů a krystalově čisté stěny jsou ozdobeny „půvabnými“ ra-
zítky v podobě „andělíčků“. Matný flek se zřetelnou hlavičkou, tělíčkem a křidélky. 
Pták nebo ozdoba? Romantika pohlížejícího na začouzené velkoměsto ani nena-
padne, že někde hluboko pod ním leží zpěváček, který před chvílí právě v místech, 
kam teď pozorovatel upírá oči, prohrál svůj život. 

Že je něco špatně si již zmiňovaný student povšimne až v zápalu boje nad ma-
tematickým příkladem, když ho z usilovného přemýšlení vyruší rána jako z děla a 
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pomalu stékající holub po skle. A host restaurace, až začne uvažovat nad tím, ja-
kou asi marmeládou byla vytvořena ta šmouha nad jeho stolkem, a proč jsou v ní 
nalepená pírka. Anebo jestli to pečené kachní stehno, co má na talíři, patří k té 
povalující se hlavě pod stolem, jen o kousek vedle, přes pár centimetrů skla. Nuže 
dobrou chuť! 

Nu což, říká se, že všechno špatné je k něčemu dobré. Aspoň můžeme obnovit 
muzejní sbírky. V každé době se získávají exempláře do poliček jinak.  Ale pozor, 
až si budete chtít prohlédnout z blízka detaily vycpanin, ať si nenarazíte nos o 
zrcadlově vyleštěnou vitrínu…. 

  Kateřina Ševčíková, e-mail: sevcikovaka@seznam.cz 

© Katka Ševčíková 



Moudivláček 1/2015                                                                                                          str. 8 

_______________________________________________________________________                           _     

Zpravodaj Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO 

 

Výzkumný terénní víkend Březná 2015 

Přírodní park Březná – „Hic sunt leones - zde jsou lvi“! Pojďte se s námi převléci 
do kůže dávných objevitelů – „lvy společně vyženeme“! O ptácích zdejšího kraje 
se moc neví, stojí tedy za to se po nich podívat! 

 Moravský ornitologický spolek zve své členy, příznivce i další zájemce na Výz-
kumný terénní víkend (VTV), jehož hlavním cílem je rozšíření našich znalostí o výs-
kytu ptáků na méně ornitologicky probádaných lokalitách a spolupráce při moni-
toringu. Akce se tentokrát koná v jádru přírodního parku Březná. Výsledky poslou-
ží pro hnízdní atlas ptáků, ale i pro potřeby ochrany ptáků (a lesních porostů) 
v tomto malebném kraji! 

Kdy?  Pátek až neděle 5. – 7. června 2015  
Program 
Pátek: Příjezd prvních účastníků předpokládáme již během pátečního odpo-

ledne, na chatě bude služba již od 17:00. Po příjezdu lze podniknout kratší výlet 
do okolí, v případě zájmu a příznivého počasí je ve volných chvílích možný odchyt 
a kroužkování ptáků v okolí místa ubytování (lze si vzít vlastní sítě). V pátek večer 
(cca od 20:00) akci zahájíme procházkou za ptáky s noční aktivitou. Bude násado-
vat posezení a nezávislé debatování nejen o ptácích.  

Sobota: Brzy ráno (nejpozději v 6:00) vyrazíme v malých skupinkách mapovat 
ptáky přírodního parku Březná s hlavním důrazem na bučinové druhy. Večer lze 
podniknout opětovné mapování sov, kroužkování ptáků či posezení u táboráku. 

Neděle: V dopoledních hodinách bude pokračovat monitoring ptáků tak, aby-
chom promapovali co největší území přírodního parku Březná. Následně se rozje-
deme ke svým domovům s možností zastavit se na některých vzdálenějších, orni-
tologicky atraktivních, lokalitách (Moravičany, CHKO Litovelské Pomoraví, poldr 
Žichlínek…) 

Co zajímavého se dá vidět? Jak již bylo řečeno, území není ornitologicky příliš 
prozkoumané. Proto, jako objevitele, nás mohou potkat mnohá překvapení. Mi-
mo běžné druhy ptáků lze předpokládat přítomnost ptáků vázaných na bučiny: 
žluny, datel černý, holub doupňák. Známý je výskyt čápů černých, měly by zde být 
i sovy (mimo puštíka lze očekávat třeba i kulíška, dost možná sýce…). Ale kdo ví, 
třeba zaznamenáme i něco vzácnějšího… 

Ubytování je zajištěno na skautské základně Březná severovýchodně od obce 
Hoštejn, souřadnice GPS 49.8854836N, 16.7578553E – viz http://www.hostejn-
brezna.cz/. V chatě je latrína, pitnou vodu je třeba dovážet (zajistí organizátoři). 
Elektřina na chatě není k dispozici. Maximální kapacita kolem 20 míst, neváhejte 
proto s přihláškami! Spaní ve spacáku na vlastní karimatce. 

Doprava 
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Vlak – nejbližší vlakovou zastávkou je Hoštejn (2,2 km). Cesta vede po červené 
turistické značce, později (v ostré zatáčce) pokračuje pěšina po pravém břehu říč-
ky Březné. 

Bus – nejbližší autobusová základna je Hoštejn, pila, která se nachází kousek 
od vlakového nádraží. 

Auto – možno dojet až k místu ubytování 
Po předchozí telefonické domluvě je možno pro účastníky dojet autem na něk-

terou z uvedených či jiných blízkých zastávek. 
Stravování: Stravování si zajišťuje každý sám. Lahvové pivo zajistí organizátoři. 

Nejbližší restaurace v Hoštejně u nádraží.  
Co si vzít s sebou: Vlastní jídlo a pití, spacák, karimatku, dobré terénní obleče-

ní, zvláště pevnou obuv, pláštěnku (může pršet!), dalekohled, psací potřeby, 
výhodou je přehrávač s hlasy uvedených druhů ptáků. Vhodné je mít turistickou 
mapu lokality, čelovku a dobrou náladu . 

Další informace a kontakt: 
Kateřina Ševčíková, e-mail: sevcikovaka@seznam.cz, tel: 776 746 980 
 

Pozvánka na jarní exkurze MOS 

19. 4. 2015 – Vítání ptačího zpěvu, Zlín 
Sraz v neděli 19. 4. v 7:00 hodin místo srazu bude upřesněno. Čeká Vás jarní pro-
cházka, v průběhu povídání (nejen) o ptácích a určování ptáků podle hlasu, soutě-
že pro děti - vhodné zejména pro rodiny s dětmi (dalekohledy s sebou!). Pro zá-
jemce možnost pokračování delším tradičním výletem po Pasekářské stezce. Po-
řádá Česká společnost ornitologická ve spolupráci s OŽP MM Zlína. 

 Vede Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz) a 

Lenka Pechová (LenkaPechova@zlin.eu). 
 

20. – 22. 4. 2015 – Terénní exkurze v rámci oslav Dne Země, Zlín 
Konkrétní termíny a místa srazů budou upřesněny MM Zlína. Pořádá OŽP MM Zlí-

na ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.  
Vede Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz) a 

Lenka Pechová (LenkaPechova@zlin.eu). 
 
25. 4. 2014 – Vítání ptačího zpěvu, Horka nad Moravou (Sluňákov) 
Sraz v sobotu 25. 4. v 7:00 hodin u vstupu do ekocentra Sluňákov. Čeká Vás jarní 
procházka novým areálem Domu Přírody kolem rybníčků, tůněk a řeky, v průběhu 
povídání (nejen) o ptácích a určování ptáků podle hlasu, soutěže pro děti, kontro-
ly a rozvěšování (nejen) ptačích budek - vhodné zejména pro rodiny s dětmi (dale-
kohledy s sebou!). Pro zájemce možnost pokračování delším výletem do Litovel-
ského Pomoraví. Pořádá Česká společnost ornitologická ve spolupráci s centrem 
Sluňákov. 

mailto:LenkaPechova@zlin.eu
mailto:LenkaPechova@zlin.eu
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Vede Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz) a 
Monika Kukalová (monika.kukalova@slunakov.cz). 
 
26. 4. 2015 – Vítání Ptačího zpěvu a výprava za Ptákem roku v PR Chomoutovské 
jezero   
Sraz je v 7:30 hod na parkovišti před areálem jachetního klubu u značky „zákaz 
vjezdu“. Na místo je spojení autobusem z Olomouce buď linkou 764 (odjezd 6:45 
hod z autobusového nádraží, příjezd na zastávku Chomoutov, škola v 7:11 hod) 
nebo linkou 20 (odjezd z Náměstí Hrdinů v 6:59 hod, příjezd na zastávku Chomou-
tov, škola v 7:18 hod). Ze zastávky se jde pěšky Písečnou ulicí. Na místo srazu ve-
de asfaltová silnice a cesta trvá zhruba 10 minut. Mimo poslechu a identifikace 
ptačích druhů na základě zpěvu je v plánu také prohlídka bývalé pískovny, která je 
významnou ornitologickou lokalitou. Můžeme zde vidět protahující kachny čírky 
obecné a modré, hvízdáky eurasijské nebo lžičáky pestré stejně jako volavky a jim 
příbuzné druhy a dravce. Na lokalitě je jedno z největších hnízdišť racků chechta-
vých a černohlavých v České republice a hnízdí zde různé druhy kachen a potápek. 
Pokusíme se představit i Ptáka roku 2015 potápku černokrkou. Za příznivých pod-
mínek proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Předpokládaný konec ex-
kurze je kolem poledne, trasa bude dlouhá zhruba 5 kilometrů. K exkurzi je  
možno připojit se kdykoliv v jejím průběhu.  
Vede: Jan Vidlař, tel.: 775 254 238 e-mail: janvidlar@gmail.com 
 
29. 4. 2015 – Vítání Ptačího zpěvu v Litovelském Pomoraví 
Sraz je v 7:00 u vlakové zastávky Litovel-město. Trasa povede přes PP Hvězda a 
NPR Vrapač. Na programu bude určování ptáků podle hlasů, povídání o jejich ži-
votě a ukázka kroužkování. Pravděpodobné ukončení akce je kolem poledne. Ak-
ce je pořádána ve spolupráci s Muzejní společností Litovelska o.s. a ZŠ Litovel Jun-
gmanova. 
Exkurzi povede: Jan Vidlař, tel.: 775 254 238 e-mail: janvidlar@gmail.com 
 
1. 5. 2015 – Vítání Ptačího zpěvu v Řepčíně 
Sraz v 6:00 u mostu přes Mlýnský potok v Olomouci-Řepčíně, na konci Martinovy 
ulice. Ukončení mezi 8:00 a 9:00 u koupaliště Poděbrady. Součástí akce bude u-
kázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádáno ve spolupráci s DDM Olomouc a 
71/02 ČSOP Upolín a centrem Sluňákov. 
Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková, tel.:776 746 980, e-mail: 
sevcikovaka@seznam.cz 
 
1. 5. 2015 – Noc slavíků v Olomouci 
Sraz u kostela sv. Mořice ve 21 hodin. Krátká noční procházka (směr Řepčín) jarní 
přírodou za hlasy slavíků. Návrat MHD kolem 23 hodin. Pořádáno ve spolupráci 
s centrem Sluňákov.  

mailto:janvidlar@centrum.cz
mailto:janvidlar@centrum.cz
mailto:sevcikovaka@seznam.cz
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Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková, tel.: 776 746 980  e-mail: 
sevcikovaka@seznam.cz 
 
2. 5. 2015 – Vítání ptačího zpěvu v Olomouci 
Sraz na Žižkově náměstí před budovou Pedagogické fakulty v 8:00. Procházka olo-
mouckými parky spojená s ukázkou hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování 
ptáků. S sebou dalekohled, svačinu a hlavně dobrou náladu! Akce proběhne za 
každého počasí. Předpokládané ukončení v dopoledních hodinách. Pořádáno ve 
spolupráci s centrem Sluňák. 
Exkurzi povede: Vojtěch Brlík, tel.: 723 511 844, e-mail: vojtech.brlik@gmail.cz  
 
2. 5. 2015 – Vítání ptačího zpěvu na Chvalčově  
Srazu na autobusové zastávce Chvalčov, pošta v 8:05 (příjezd busu od Bystřice p. 
Host. 7:42 a od Zlína 8:01). Půjdeme kolem lomu k přírodní památce Pod Kozin-
cem a dále sady nad Chvalčovem až do bystřického parku Zahájené. Předpokláda-
né ukončení akce je okolo 13 hod v Bystřici pod Hostýnem. S sebou pevnou obuv, 
svačinu, pití a pláštěnku. Za příznivých podmínek proběhne ukázka odchytu a 
kroužkování ptáků. Akci pořádají Moravský ornitologický spolek, Ornis Muzea Ko-
menského a ČSOP Via Hulín. 
Exkurzi povede: Martin Vymazal, tel.: 608 368 333, e-mail: MVymazal@seznam.cz 
 
3. 5. 2015 – Vítání ptačího zpěvu Záhlinice 
Sraz v 8:15 v Záhlinicích u Hostince U Čápa. Doprava do Záhlinic individuální, vla-
kové spojení z Hulína - odjezd v 8:01, příjezd do Záhlinic v 8:03, pěšky asi 5 min. 
na místo srazu. Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédneme zcela jistě ne-
jen do tajů ptačí říše. Součástí bude i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Akce 
se koná za každého počasí a končí přibližně okolo 14 hodiny. Akci pořádají ve spo-
lupráci Moravský ornitologický spolek, Ornis Muzea Komenského a ČSOP Via 
Hulín. 
Exkurzi povede: Martin Vymazal, tel.: 608 368 333, e-mail: MVymazal@seznam.cz 
 
9. 5. 2015 - Vítání Ptačího zpěvu a výprava za Ptákem roku na tovačovských 
rybnících 
Sraz u sádek v Tovačově v 7.45 hod. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. 
Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mo-
hou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Budeme naslouchat 
zpěvu ptáků a přímo v terénu se seznámíme s hlasy nejběžnějších druhů. Unik-
nout si nenecháme ani pohled na přítomné vodní ptáky a pokusíme se představit i 
Ptáka roku 2015 potápku černokrkou. 
Exkurzi povedou: Adolf Goebel (mob.: 776 064 743, e-mail: goebel@mos-cso.cz ) 
a Jiří Šafránek (mob.: 606 324 763, e-mail: mosprerov@seznam.cz).  
 

mailto:sevcikovaka@seznam.cz
mailto:MVymazal@seznam.cz
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Navštivte videokanál MOS na YouTube 
Již více než 200 videí ptáků, ale i dalších skupin organismů 
si můžete prohlédnout na videokanále MOS na 
www.youtube.com/MOS1932. Vaše videa můžete zasílat 
správci kanálu: Adolf Goebel, e-mail: goebel@mos-cso.cz. 

 

Sudoku 

Kateřina Ševčíková  

 

Publikujte v Moudivláčkovi! 
Pozorovali jste zajímavého opeřence? Máte nezapomenutelný zážitek z terénu 
nebo z exkurze? Chcete sdělit ostatním členům MOS něco neslýchaného? Napište 
příspěvek do Moudivláčka! Své příspěvky týkající se tématu ptáků nebo moravské 
ornitologie zasílejte na e-mail: info@mos-cso.cz. Aktuální příspěvky lze umístit i 
na webových stránkách Moravského ornitologického spolku www.mos-cso.cz. 
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