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Vážení čtenáři, 
veselé jarní sluníčko oživuje ještě zimou zašedlé ulice. Smutně se prolíná s černa-
vými mraky ležícími nad obzorem. Z akátu pod okny se zlobí modřinka a na okapu 
si ladí svou flétnu kos. Pomalu se stmívá a na nebesa šplhá měsíc. Město utichá, 
noty balí i kos. V tom se ozve přerušované smutné hvízdání. Melancholický zpěv 
pod jasnou měsíční oblohou. To pták roku prozpěvuje a světlu lampy dává na odiv 
svou červenou hruď. 
 Smutný rekviem za všechny padlé ptáky pomalu stoupá k obloze. Vzhlédnu od 
rozepsaného Moudivláčka a v duchu si říkám: „Ano, kdo jiný by měl bojovat za 
bezpečná skla, než právě tento přesmutně veselý ptáček.“ Trhá se mi nit textu a 
myšlenky míří někam vzhůru ke všem těm opeřeným bojovníkům. Bojovníkům, co 
den co den svádí boj o předání svých genů potomkům, ale i souboj o vlastní život. 
A lidské nástrahy jim jej mohou velmi znepříjemnit. 
 Nuže, jaro se pozvolna rozjíždí a na obrátkách nabírá i ptačí sezóna. Vždyť 
stromy jsou již plné hřivnáčích hnízd a kosí maminky a tatínci už nosí plné zobáky 
dobrot svým potomkům. Nejvyšší čas vyrazit někam do terénu a hledat hnízda a 
hnízda a prokazovat hnízdění, či hledat nebezpečné zastávky. Anebo si vzít do ru-
kou Moudivláčka. Přeji příjemné jarní počtení. 

     Kateřina Ševčíková 
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Zápis z náhradního zasedání členské schůze Moravského ornitologického spolku 
– středomoravské pobočky České společnosti ornitologické (dále jen MOS) ko-
naného dne 27. 2. 2016 na Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově, 
Bezručova 10 
Přítomní: dle prezenční listiny 

Zasedání svolal předseda MOS Josef Chytil písemnou pozvánkou rozeslanou 
všem členům MOS. 

Vzhledem k tomu, že se k hodině konání (9:30 hod) nesešel potřebný počet 
členů, bylo v souladu se stanovami posečkáno dalších 30 minut a po této době by-
la schůze zahájena v souladu se stanovami, které po této době umožňují konat 
náhradní schůzi bez ohledu na počet přítomných členů. 

Byly projednány následující body: 
1) Přivítání, úvodní slovo a organizační záležitosti: Účastníky přivítal předseda 

Josef Chytil. Seznámil přítomné s předem zaslaným programem, který bez doplně-
ní o další body schválili přítomní jednohlasně.  

2) Zpráva o činnosti v roce 2015 a výhled na rok 2016: Rámcovou zprávu (ú-
časti ve správních řízeních, mapování hnízdního rozšíření ptáků a další) přednesl 
předseda J. Chytil, který poté předal slovo Jiřímu Šafránkovi. Ten informoval o 
práci s médii. Seznam dostupných článků, rozhlasových a televizních pořadů 
vzniklých z podnětu MOSu je velmi rozsáhlý (11 stránek) a rozhodně nemůže být 
kompletní. Kromě periodických témat, např. exkurze (včetně živých vstupů do te-
levizního vysílání), migrace ptáků, zimní přikrmování, hnízdění atd., bylo tradičně 
využito aktuálně zajímavých pozorování nebo vzácných záletů. Velkou výhodou je 
to, že MOS má vlastní videokanál na YouTube (téměř 500 videí) s vysokou sledo-
vaností (počet zhlédnutí se blíží půl miliónu). Řada členů rovněž fotografuje. K vy-
daným tiskovým zprávám pro média jsou standardně nabídnuty i fotografie a od-
kazy na videa, což zvyšuje využitelnost pro novináře a zároveň se zpětně projeví i 
ve sledovatelnosti našeho zdroje.  

3) Zpráva o hospodaření za rok 2015: Zprávu přednesl hospodář Martin Vy-
mazal. Souhrn hlavních výstupů zprávy o hospodaření je následující: 
tržby z prodeje a služeb:                                                                                45 124,04 Kč 
ostatní provozní výnosy:                                                                                    206,46 Kč 
výnosové úroky:                                                                                             56,23 Kč 
ostatní finanční výnosy: členské příspěvky:                                              9 920,00 Kč 
  příspěvky členů (dary):                                      2 700,00 Kč 
  dotace MMPr:                                          49 300,00 Kč 
Příjmy celkem:                                                                                               107 306,70 Kč 
 
Spotřeba materiálu a energie:                                                                      33 207,00 Kč 
mzdové náklady:                                                                                              23 693,00 Kč 
daně a poplatky:                                                                                             89,00 Kč 
ostatní provozní náklady - dary (Zprávy MOS):                                          10 000,00 Kč 
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ostatní finanční náklady -  poplatky:                                                              2 719,67 Kč 
Výdaje celkem:                                                                                    69 708,67 Kč 
 
Rozdíl příjmů a výdajů (zaokrouhleno na celé Kč):                                 + 37 598,00 Kč 
 

4) Plán akcí pro veřejnost: Adolf Goebel informoval o akcích pro veřejnost 
proběhlých v roce 2015. Seznámil rovněž s plánovanými akcemi pro rok 2016, kte-
ré budou průběžně doplňovány a k dispozici na webových stránkách MOS. Před-
nesený plán akcí bude rozeslán členům a bude publikován také v časopise Moudi-
vláček. Jednotlivé akce budou v předstihu propagovány obvyklým způsobem včet-
ně vydání tiskové zprávy pro média.  

Kateřina Ševčíková informovala o Výzkumném terénním víkendu z loňska i o 
jeho přípravě pro letošní rok. 

Evžen Tošenovský informoval o projektu Budkování a krmítkování. Akce byla 
velmi úspěšná a v aktivitách se bude pokračovat. Byly předvedeny i budky pro vý-
uku, které je možné poskládat s využitím suchého zipu jako spojovacího prvku. 

5) Ornitologická pozorování: Jiří Šírek informoval o zajímavých výskytech ra-
ritních ptačích druhů v České republice v roce 2015 i práci faunistické komise, kte-
rá přehodnocuje stará pozorování a kategorizaci druhů v ČR. Předpokládá se, že 
výsledky, včetně seznamu druhů pro ČR a jejich kategorizace, přinese v rozsálej-
ším článku časopis ČSO Sylvia, který vyjde koncem roku 2016. 

6) Vystoupení zástupce ČSO: Jménem vedení ČSO pozdravil účastníky ředitel 
ČSO Zdeněk Vermouzek. Mimo jiné informoval o průběhu výkupu pozemků a sta-
vu areálu Josefovských luk a exkurzi na ně ve dnech 28. a 29. května. Zmínil rov-
něž členské exkurze do Turecka, Německa atd. Obnovuje se rovněž oblíbená akce, 
kurz terénní ornitologie Členové členům. ČSO samozřejmě pořádá i další akce pro 
veřejnost. Informace ke všem aktivitám jsou na webu ČSO a budou k dispozici i 
prostřednictvím členských tiskovin. Vyzval rovněž k získávání nových členů a zmí-
nil i členské výhody (využití terénní stanice na Velkém Tisém, slevy na ornitologic-
kou literaturu z nakladatelství Ševčík, na dalekohledy firmy Meopta) a vyzval 
k účasti na mapování pro celoevropský hnízdní atlas. I v ČR nejsou obsazeny něk-
teré čtverce na rozhraní Olomouckého a Moravskoslezského kraje a především na 
rozhraní Olomouckého, Pardubického a Jihomoravského kraje není obsazena řada 
čtverců. Vítány jsou i údaje z evropských lokalit obecně. Další informace se týkaly 
databáze avif a aplikace umožňující zápis i „z chytrých mobilů“. Členové byli požá-
dání i o vkládání fotografií ptáků sedících na drátech a sloupech elektrického ve-
dení do speciální databáze. Tato akce má zmapovat rizikové chování ptáků a na-
lézt možná konstrukční vylepšení sloupů a vedení, aby se rizika pro ptáky minima-
lizovala. 

Následovala polední přestávka s občerstvením. Program pokračoval odpoled-
ne následovně:  
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7) Postavení  MOS z hlediska Nového občanského zákoníku: Předseda Chytil 
předložil návrh stanov MOS spolu s variantními  komentáři znění. V podstatě by 
byly možné dvě verze reakce na změnu zákona. První by preferovala stávající stav. 
MOS by nemohl mít v názvu „-středomoravská pobočka ČSO“, ale mohl by v pří-
padě oboustranného zájmu MOS i ČSO uzavřít dohodu a realizovat program ČSO 
na teritoriu střední Moravy. Jde v podstatě o stávající stav. Druhou variantou bylo 
stát se oficiálně pobočným spolkem ČSO ve smyslu Nového občanského zákoníku. 
Tyto varianty posuzoval již dříve výbor MOS a jeho většina (6 proti 2 – dva členo-
vé nebyli přítomni) se vyslovila pro variantu pobočného spolku. Bylo rozhodnuto 
projít stanovy jako celek a k tomuto rozhodnutí se vrátit v celkovém kontextu. 

Stanovy navrhovaly (a takový byl i dlouholetý stav) tři statutární zástupce 
(předsedu, místopředsedu a jednatele), kteří mohli za spolek jednat samostatně. 
Na návrh Jiřího Šírka bylo hlasováno o variantě, že by byl pouze jeden statutární 
zástupce, který by mohl podle svého uvážení zplnomocnit pro výkon jistých pra-
vomocí další členy výboru, členy MOS nebo i nečleny tak, jak to obecně umožňuje 
legislativa. O návrhu na jediného statutárního zástupce bylo hlasováno s následu-
jícím výsledkem: Pro 23, proti 0, zdrželi se 0 – návrh na změnu byl schválen 
jednomyslně. 

Po projití stanov bylo hlasováno o protinávrhu Jiřího Šafránka, aby MOS zůstal 
samostatným spolkem, který bude mít uzavřenou smlouvu o spolupráci s ČSO, tak 
jako je to dosud. Tedy, aby se MOS nestal pobočným spolkem ČSO s výsledkem: 
Pro 3, proti 18, zdrželi se 4 – návrh byl zamítnut.  

Následně bylo hlasováno o stanovách ve znění, které zohledňuje stav, kdy se 
MOS stává pobočným spolkem ČSO ve smyslu Nového občanského zákoníku. Výs-
ledek hlasování byl následující: Pro 20, proti 2, zdrželi se 3 – stanovy MOS byly 
schváleny. Stanovy musí být registrovány příslušným soudem, který může nařídit 
úpravy některých bodů, pokud by nebyly v souladu se zákonem. Vzhledem k to-
mu, že stanovy smí měnit pouze členská schůze, která se svolává jednou ročně a 
registrace musí proběhnout do konce roku 2016, bylo hlasováno o následujícím 
návrhu zplnomocnění výboru: „Členská schůze zplnomocňuje výbor MOS, aby 
provedl takové změny stanov, které vyplynou z požadavku soudu v rámci procesu 
registrace.“ Výsledky hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen. 

8) Robert Doležal – Jižní Morava – země birdwatchingu zaslíbená: V tomto 
příspěvku byly prezentovány nejzajímavější lokality – rybníky, VDNM i Pálava a to, 
jaké zajímavé druhy se tam dají kdy pozorovat. Mimo vynikající fotografické i ma-
pové dokumentace zaznělo i mnoho praktických rad, jak pozorovat, fotografovat 
a nerušit ptáky v jejich běžném životě. Přednáška se setkala s velkým ohlasem. 

9) Příspěvky návštěvníků: Omezily se na drobné komentáře a dotazy. 
10) Závěrečné slovo a ukončení schůze: Provedl předseda spolku, který podě-

koval za aktivní účast a aktivitu při činnosti MOS.  
Adolf Goebel, e-mail: goebel@mos-cso.cz 
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Nový systém ptáků je na světě! 

Věci se v ornitologii nedějí pouze u rybníků, v lese, ale také v kancelářích. A v ge-
netických laboratořích, je nutno dodat. Na konci minulého roku spatřila světlo 
světa přelomová publikace – přehled čeledí (a řádů i jiných taxonů, sluší se dodat) 
ptáků světa. Renomované barcelonské vydavatelství Lynx vydalo (doufejme, že na 
delší dobu stabilizovaný a všeobecně přijímaný) systém ptáků světa: ten v součas-
né době zahrnuje 36 řádů a 243 čeledí ptáků. Pro moravského (i českého) ornito-
loga je významná řada změn: řád Caprimulgiformes zahrnuje všechny čeledi rorý-
sů a také kolibříkovité (takže mizí dlouhodobě zavedený řád svišťouni);  v široce 
pojatém řádu Charadriiformes jsou 3 podřády: Charadrii, Scolopaci a Lari; v pos-
ledně jmenovaném jsou samostatné čeledi rackovití (včetně rybáků a zobounů), 
chaluhovití a alkovití; v řádu Ciconiiformes zůstává pouze čeleď čápovitých, zatím-
co v nově ustanoveném řádu Suliformes jsou čeledi fregatkovití, terejovití, kor-
moránovití a anhingovití, a v řádu Pelecaniformes čeledi ibisovití (!), volavkovití 
(!), kladivoušovití, člunozobcovití a pelikánovití.  
 Systém pěvců doznal také velmi výrazných změn: z hlediska „našich“ pěvců 
jsou nejvýraznější změny asi v původní čeledi pěnicovitých: jako samostatné jsou 
nyní uznávány čeledi moudivláčkovití, sýkořicovití (kam patří pouze sýkořice vou-
satá!), cistovníkovití, rákosníkovití, cvrčilkovití, budníčkovití, mlynaříkovití a vlast-
ní pěnicovití (kam mj. překvapivě patří i ostatní sýkořice z Dálného východu). Vel-
mi početnou se stala čeleď lejskovitých, kam byli např. přeřazeni z čeledi drozdo-
vitých rody pěvec, červenka, slavík, modruška, rehek, skalník a bělořit; takže 
v drozdovitých zůstal z našich ptáků pouze rod Turdus.  
 Autoři se dokonce nebáli ani popisu nových čeledí – výjimečně jsou v tomto 
díle popsány 3 nové čeledi pěvců, všechny mimo území Evropy. 
 Jaro je ale v plném proudu – a jestli právě dnes se objevivší budníček větší je 
v čeledi pěnicovitých, nebo má samostatnou čeleď, nám povětšinou může být 
skoro jedno.  

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

Zajímavější pozorování ptactva ze střední Moravy za období říjen 2015 – duben 
2016 
 V tomto období se na území střední Moravy podařilo zaznamenat několik zajíma-
vých ornitologických pozorování. Jsou vybrána zejména z faunistické databáze 
www.birds.cz, případně www.birdwatcher.cz a archivu autora. 
     Početné shromaždiště husí vzniklo na poli u Hradeckého rybníka v Tovačově, 
kde se zdržovaly stovky husí polních, běločelých i velkých doplněné o trojici labutí 
zpěvných, mezi nimiž ale chyběla populární Zpěvanka, která zimovala na Uhersko-
hradišťsku a vrátila se až v polovině března. Spolu s ní se zde zdržovala další labuť 
zpěvná, ale ptáci se moc nekontaktovali. 

http://www.birds.cz/
http://www.birdwatcher.cz/
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 Od března byly pozorovány na Olomoucku i Přerovsku husice nilské, loni hníz-
dící úspěšně na Krčmaňské pískovně, a husice rezavá, střídavě se vyskytující na 
Šumvaldském rybníku, u Záhlinic a Tovačova. 
 Z vrubozobých ptáků byl zajímavý výskyt turpana černého v Tovačově v pro-
sinci, zimování morčáka prostředního u Troubek a početné zimování hoholů se-
verních i morčáků velkých. 
 Bukač velký se objevil počátkem března znovu u Záhlinic a zdržuje se a volá i 
během dubna, začátkem dubna byl jeden pták pozorován i u Tovačova. 
 Na Přerovsku se objevil orel východní – stejně jako ptáci, zastižení v některých 
okolních zemích považovaný za uprchlíka z chovu. V polovině dubna se pak poda-
řilo pozorovat motáky stepní – na Olomoucku i Přerovsku - a potvrdil se tak nejen 
patrný nárůst protahujících ptáků přes naše území, ale i určovací zdatnost terén-
ních ornitologů. 
 Dobrou zprávou je, že ve vojenském prostoru Libavá stále žijí tetřívci, dva 
samci byli pozorováni u Potštátu. 
 Zajímavé údaje o tahu skrytého chřástala kropenatého byly zjištěny odchytem 
hned sedmi ptáků 1. 4. u Olomouce. Zajímavý je také prosincový výskyt dvou ptá-
ků ze 6. 12. u Záhlinic. 
 Pokusem o zimování bylo zjištění až pěti sluček malých v prosinci u Olomouce. 
Brzký přílet jespáka šedého byl zaznamenán již 5. 4. v Záhlinicích  
 Sýkořice vousatá patří již k pravidelně zimujícím druhům, v Tovačově bylo v 
lednu zjištěno až 20 ptáků, pravidelně pak byly malé skupinky až 14 ptáků pozoro-
vány i na jaře u Záhlinic. 
 Sněhule severní se objevila jako řídce se objevující zimující host v únoru u Vě-
rovan a v březnu u Šumvaldu. 
         Teplá zima znamenala také brzké přílety. Patrné to bylo například u kukačky, 

břehule říční, konipasa lučního, cvrčilky slavíkové, budníčků, rákosníků apod. 
Jiří Šírek, e-mail: jirka.sirek@seznam.cz 

Nalezeno 2500 let kontinuálně používané dravčí hnízdo 

V Grónské tundře bylo nalezeno hnízdo rarohů loveckých (Falco rusticolus) využí-
vané přibližně po 2500 let, ve kterém stále rarozi hnízdí. Rovněž byla nalezená 
další tři hnízda s odhadovaným stářím okolo jednoho tisíce let. Dále jedno z nich 
obsahovalo také peří jedince, který žil zhruba před 700 lety. 
  Raroh lovecký je největší ze sokolů, má cirkumpolární rozšíření a ptáci jsou 
velmi variabilní ve zbarvení. Téměř výhradně černí rarozi lovečtí se vyskytují na 
Labradorském poloostrově v Kanadě, naopak čistě bílí převážně v Grónsku. Stejně 
jako další druhy sokolů si také rarozi nestaví klasické hnízdo z větviček, ale kladou 
vejce přímo na holou zem na skalních římsách. V některých případech také využí-
vají hnízda jiných ptáků, například kání rousných nebo krkavců.  
 Ornitolog Dr. Kurt Burnham s kolegy z Oxfordské univerzity odebíral vzorky 
guána ve snaze zjistit, jak jsou nalezená hnízda stará. Guáno se v suchém a chlad-
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ném prostředí Grónské tundry téměř nerozkládá a jeho vrstvy mohou být až dva 
metry mocné. Největším překvapením ale bylo, když se za pomoci radiokarbono-
vé metody datování ukázalo, že se stáří hnízda v Kangerlussuaqu v centrální části 
Grónska pohybuje v rozmezí 2360 až 2740 let. U dalších třech hnízd z této oblasti 
bylo odhadnuto stáří na více než tisíc let. Všechna zkoumaná hnízda jsou rarohy 
pravidelně využívány až do současnosti.  Nicméně, ornitologové se dnes obávají, 
že globální změna klimatu může v brzké době zapříčinit opuštění těchto už více 
než tradičních hnízdišť. 
 
Burnham K. K., Burnham W. A. & Newton A. 2009: Gyrfalcon Falco rusticolus post-
glacial colonization and extreme long-term use of nest-sites in Greenland. Ibis 
151, 514-522. 

Jindřich Sedláček, e-mail: jindrasedl@volny.cz 

 

Křížovka  

1 - Denní doba, kdy jsou aktivní sovy; 2 - Největší pera v ptačích křídlech; 3 - Pták, 
který umí lozit hlavou dolů; 4 - Pták roku 2016; 5 - Oblíbená potrava vrabců a 
hrdliček; 6 - Monokulár, „stativák“, neboli… 7 - Velký, nelétavý australský pták; 8 - 
Orgán, který ptáci užívají k orientaci; 9 - Bájný pták; 10 - Jeden z našich 
nejběžnějších dravců; 11 - Barva typická pro mandelíka či ledňáčka; 12 - Nelétavý 
pták od Atlantiku, vyhubený v 19. století; 13 - Kachna s ostře zašpičatělým 
ocasem; 14 - Migrace ptáků; 15 - Nejvhodnější denní doba k pozorování ptáků; 16 
- Pestrobarevný pták s oblibou hnízdící v hlinitých stěnách; 17 - Jak se pohybuje 
vrabec?; 18 - Odborný název ledňáčka říčního 
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Koukám, koukám, sklo „nikde“ nevidím… 

V zastávce svítí brzdová světla autobusu. Rozbíhám se. Prásk! Co to? Hvězdičky mi 
tancují kolem hlavy jako za svatojánské noci. Pomalu se zvedám a dívám se za od-
jíždějícím autobusem. Co se to vlastně stalo? Mžourám před sebe a tam – SKLO. 
Nebo spíš prosklená stěna zastávky.  
 Civím do vyleštěné neviditelné plochy. Jen kousek vedle otisku mého čela se 
matně leskne mastný andělíček. Obrys ptačího těla. Pohlédnu na zem a rázem 
zjišťuju, že nejsem sama, kdo sklo neviděl. Zastávky si nevšimla i jedna nebohá 
červenka. Drobounký ptáček s přivřenýma očičkama a nožkami nahoru odpočívá 
mezi nedopalky cigaret, peřím holubů a zbytky prachu z ulice. Jak nedůstojný 
pomník pro ptáka roku 2016. 
 Ale můžeme to změnit! Stačí se rozhlédnout kolem sebe a objevit (ne)bez-
pečné (ne)viditelné zastávky. Každou zastávku pak zviditelnit v databázi čso: 
zastavky.birdlife.cz. Po vyplnění jednoduchého formuláře už se bude o zastávce 
vědět. Tyto údaje se pak využijí ke zviditelnění zastávek i pro ptáky. 
 Ale nejen neviditelné skleněné zastávky přinášejí ptákům smrt. Jsou to i (ne)vi-
ditelné protihlukové stěny okolo silnic, zábradlí teras, zrcadlící se okna či celé 
(ne)viditelné budovy. I zde stojí za to koukat po mrtvých ptácích. Záznam pak 
vkládejte do databáze birds.cz s aktivitou „mrtvý pod skleněnou plochou“. Jedině 
viditelné nebezpečí lze zviditelnit a zabránit tak zbytečným úhynům našich 
opeřených přátel. 

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

Výzkumný terénní víkend Odry 2016 

Kde nic, tu nic… Ani pírko, ani ptáček… Druhové seznamy „růžových“ čtverců bez 
majitele zejí prázdnotou. Že by tu opravdu nežila ani sýkorka, kos či vrabec? Při-
jeďte se o tom společně s námi přesvědčit sami! Třeba zdání klame a ptáky to tu 
jen žije… 
 Moravský ornitologický spolek zve své členy a příznivce na Výzkumný terénní 
víkend (VTV), jehož hlavním cílem je nabýt znalosti o ptácích na méně probáda- 
ných lokalitách. A nyní, v době tvorby atlasu hnízdního rozšíření ptáků, doplnit 
údaje z čtverců, které nejsou obsazeny mapovateli, nebo ze kterých pochází jen 
minimum informací. Akce se v letošním roce koná v malebné krajině Vítkovské 
pahorkatiny, na samotném okraji PO Libavá. Vítáni jsou jak zkušení, tak začínající 
ornitologové, kteří se mohou novému přiučit…  

Kdy?  Pátek až neděle 27. – 29. května 2016 
Program:  
Pátek: Příjezd prvních účastníků předpokládáme během pátečního odpoledne, 

na chatě bude služba cca od 18:00. Po příjezdu lze podniknout kratší výlet do oko-
lí, v případě zájmu a příznivého počasí je ve volných chvílích možný odchyt a krou-
žkování ptáků v okolí místa ubytování (lze si vzít vlastní sítě). V pátek večer (cca 
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od 20:00) akci zahájíme procházkou za ptáky s noční aktivitou (monitoring chřás-
tala polního a sov). V případě zájmu bude následovat posezení a nezávislé deba-
tování nejen o ptácích.  

Sobota: Brzy ráno (nejpozději v 6:00) vyrazíme v malých skupinkách mapovat 
ptáky v oblasti Nízkého Jeseníku. Důraz bude kladen na neobsazené čtverce, kde 
provedeme nejen hodinovky, ale budeme se i snažit prokázat hnízdění v co nej-
vyšší kategorii. Zvláštní zájem se obrátí na zvláště chráněné druhy a na prozkou-
mání opuštěných částí vojenského újezdu Libavá. 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 nejrozsáhlejší oblast. Následně se rozjedeme ke svým do-
movům s možností zastavit se na některých vzdálenějších, nejen ornitologicky 
atraktivních, lokalitách. 

Co zajímavého se dá vidět?  Vítkovská pahorkatina patří k oblastem poměrně 
málo probádaným, lze tedy čekat všelicos… Mimo běžné ptáky můžeme v lesích 
očekávat sovy (puštík, sýc, kulíšek…), šplhavce (datel, žluny…), a dost možná i lej-
ska malého. Luční porosty v noci oživují svým skřípáním chřástali polní a křepelky. 
A ve dne, na křovinatých mezích, se můžeme setkat s ťuhýkem, pěnicí vlašskou a 
velká šance je i na karmínového hýla rudého. A kdo ví, třeba nás přiletí kontrolo-
vat i „místní“ orli skalní. Nechme se překvapit… 

Ubytování: Ubytování je zajištěno na železniční zastávce Klokočov 
(49.7377817N, 17.7694806E), která je přeměněna v ubytovnu. Jedná se o zděnou 
budovu vybavenou postelemi, dvěma venkovními latrínami a elektřinou. Pitná vo-
da je k dispozici z místní studně. Maximální kapacita kolem 20 míst, neváhejte 
proto s přihláškami! Ubytování je zdarma. 

Doprava: 
Vlak – vlak zastavuje přímo u chaty. Zastávka Klokočov je na trati č. 276 Such-

dol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. 
Bus – nejbližší autobusová zastávka je Kamenka – hostinec (cca 2 km), odkud 

lze po polní cestě západním směrem dojít do údolí (náročnější na orientaci). Další 
alternativy jsou zastávky Klokočov a Klokočůvek – hostinec, odkud lze na chatu 
dojít po silnici. 

Auto – možno dojet až k místu ubytování včetně parkování aut (silnice II/442). 
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. Nejbližší restaurace jsou v Kloko-

čově a v Klokočůvku. V chatě je k dispozici lednice, vařič i nádobí. Lahvové pivo za-
jistí organizátoři. 

Co si vzít s sebou? Vlastní jídlo a pití, spacák, dobré terénní oblečení, zvláště 
pevnou obuv, pláštěnku (může pršet!), dalekohled, psací potřeby, výhodou je 
přehrávač s hlasy ptáků. Vhodné je mít turistickou mapu lokality, čelovku a dob-
rou náladu . 
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Další informace a kontakt: Na akci se, prosím, přihlašujte nejpozději do 15. 5. 
2016. Účastníky mladší 15-ti let prosíme o písemný souhlas zákonných zástupců. 
Bližší informace budou s přihlášenými dohodnuty před akcí. 

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

 
Pozvánka na jarní exkurze MOS 

24. 4. 2016 – Vítání ptačího zpěvu a výprava za Ptákem roku 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. Za příznivých podmínek proběhne ukázka 
odchytu a kroužkování ptáků. Předpokládaný konec exkurze je kolem poledne, 
trasa bude dlouhá zhruba 5 kilometrů. K exkurzi se je možno připojit kdykoliv v 
jejím průběhu. 
 Exkurzi povede: Jan Vidlař, tel.: 775 254 238, e-mail: janvidlar(at)gmail.com 
 
30. 4. 2016 – Vítání ptačího zpěvu na Chvalčově - akce pouze pro žáky ZŠ TGM 

Bystřice pod Hostýnem 

Akci pořádají Ornis Muzea Komenského, Moravský ornitologický spolek a ČSOP 
Via Hulín. 
Exkurzi povede: Martin Vymazal, tel.: 608 368 333, e-mail: mvymazal@seznam.cz 
 
1. 5. 2016 – Vítání ptačího zpěvu na záhlinických rybnících 
Sraz v 8:15 v Záhlinicích u Hostince U Čápa. Doprava do Záhlinic individuální, vla-
kové spojení z Přerova 7:44 (z Hulína - odjezd v 8:04), příjezd do Záhlinic v 8:07, 
pěšky asi 5 min. na místo srazu. Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédne-
me zcela jistě nejen do tajů ptačí říše. Akce se koná za každého počasí a končí při-
bližně okolo 14. hodiny. Návrat zpět do Záhlinic, tak aby bylo možné stihnout vla-
ky (směr Hulín v 13:55, směr Otrokovice v 14:04). Akci pořádají Ornis Muzea Ko-
menského, Moravský ornitologický spolek a ČSOP Via Hulín. 
Exkurzi povede: Martin Vymazal, tel.: 608 368 333, e-mail: mvymazal@seznam.cz 
 
1. 5. 2016 – 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-

mailto:janvidlar@gmail.com
mailto:mvymazal@seznam.cz
mailto:mvymazal@seznam.cz
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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. 2016 – 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.  
Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková, tel.: 776 746 980  e-mail: 
sevcikovaka@seznam.cz 
 
7. 5. 2016 – Vítání ptačího zpěvu na Chvalčově  
Sraz na autobusové zastávce Chvalčov, pošta v 7:55 (příjezd busu od Bystřice p. 
Host. 7:42 a od Zlína 7:51). 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 
Komenského a ČSOP Via Hulín. 
Exkurzi povede: Martin Vymazal, tel.: 608 368 333, e-mail: mvymazal@seznam.cz 
 
8. 5. 2016 – Vítání ptačího zpěvu v Litovelském Pomoraví 
Sraz je v 8:00 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. 
Exkurzi povede: Jan Vidlař, tel.: 775 254 238, e-mail: janvidlar(at)gmail.com 
 
8. 5. 2016 - Vítání Ptačího zpěvu na tovačovských rybnících 
Sraz u sádek v Tovačově v 8.00 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.  
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).  
 
Červen 2016 – Za tajemstvím sousedů 
Sraz před menzou UP na třídě 17. listopadu ve 20:00, ukončení okolo 22:30. Ve-
černí procházka na hnízdiště rorýsů, zájemci mohou pokračovat v monitoringu ne-
topýrů v Bezručových sadech. 

mailto:sevcikovaka@seznam.cz
mailto:sevcikovaka@seznam.cz
mailto:mvymazal@seznam.cz
mailto:j.kolecek@gmail.com
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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. 

Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková (mob. 776 746 980, e-mail 
sevcikovaka@seznam.cz) a Evžen Tošenovský (mob.: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz) 
 

Zapojte se do správních řízení! 

Zajímá Vás, co se děje okolo? Proč se támhle pokácel strom, tam se staví silnice či 
se opravuje koryto potoka? Chtěli byste aktuální dění ve Vašem okolí ovlivnit? 
MOS se účastní správních řízení týkajících se ochrany přírody v olomouckém a 
zlínském kraji. A díky tomu má možnost do mnohých záležitostí zasáhnout a třeba 
je i trochu ovlivnit. Ale ne všechny kouty rozsáhlého území působnosti známe, a 
tedy není v našich silách se ke všemu vyjádřit dostatečně. A tady můžete přijít na 
řadu Vy. Dejte nám vědět a my Vás budeme informovat o tom, co se děje ve Va-
šem okolí. Budeme vděční za postřehy místních znalců, které povedou k lepší 
ochraně nejen ptáků. 
 

MOS hledá správce webu! 
Hrajete si rádi s počítačem? Baví Vás programování? A máte rádi ptáky? Jestli 
ano, hledáme právě Vás! MOS již delší dobu shání programátora webu, který by 
byl schopný zajišťovat jeho běžný denní chod. Pokud byste měli o tuto práci zá-
jem, ozvěte se! Budeme rádi i za drobnou výpomoc.  
 

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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