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POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 
 
Členská schůze Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO se bude 
konat v sobotu 28. února 2015 od 9:30 na Ornitologické stanici (ORNIS) Muzea 
Komenského v Přerově, Bezručova 10. Na schůzi jsou srdečně zváni nejen členové, ale také 
všichni zájemci o ptáky a ochranu přírody z řad nejširší veřejnosti. 
 
Program: 
 

• Přivítání, úvodní slovo a novinky z Ornis 

• Činnost v roce 2014 a výhled do roku 2015 

• Zpráva o hospodaření v roce 2014 

• Plán akcí pro veřejnost na rok 2015 

• Ornitologické zajímavosti a novinky z faunistické komise 

• Informace k projektu "Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné 
zemědělské praxe“ 

• Vystoupení zástupce ČSO a aktuální info k mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR 

• Polední přestávka 

• Změny v MOS v souvislosti s novým občanským zákoníkem 

• Volby výboru MOS 

• Přednáška V. Johna o ptácích severního Norska  

• Příspěvky a videa členů 
 
V případě, že do 30 minut od zahájení schůze nebude přítomna nadpoloviční většina členů, 
začíná od 10:01 náhradní zasedání členské schůze. 
 
Před diskuzí o změnách v souvislosti s novým občanským zákoníkem doporučujeme seznámit 
se s návrhem novely stanov ČSO, zejména s § 9 o pobočných spolcích – viz 
http://cso.cz/index.php?ID=2703.  
 
Zájemce o prezentaci vlastního příspěvku prosíme o nahlášení jeho názvu a délky 
s dostatečným předstihem. Na schůzi bude zajištěno drobné občerstvení (párky, lahvové 
pivo, káva a čaj). K dispozici budou materiály, které nabízíme a nové vydání Zpráv MOS. 
Členové budou moci zaplatit členský příspěvek ČSO. Návštěvníci schůze budou mít i 
ojedinělou možnost zhlédnout kompletní sbírku 629 preparátů ptáků, kterou ORNIS 
zakoupil od p. Matušky z Jaroměře. Jde mj. o druhý doklad výskytu dropa hřívnatého na 
území ČR, pravděpodobný doklad výskytu sojky zlověstné, ornitology zaměřené na dravce 
určitě zaujme kolekce 52 „velkých“ sokolů (sokol stěhovavý, raroh velký, r. lovecký a r. jižní). 
 
Očekávané ukončení schůze v odpoledních hodinách. Změna programu vyhrazena! 
 

Za výbor MOS 
 Jaroslav Koleček, předseda 


