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Vážení čtenáři, 
Moudivláček, pečlivě spravovaný Katkou, logicky svými příspěvky nejčastěji za-
brousí do končin moravských, méně již českých nebo slovenských, a jen velmi vzác-
ně mimo tato bývalá území státu zvaného Československo. Dovolím si udělat jed-
nu výjimku, a hned pořádnou, dalece zámořskou. V březnu se vypravila skupina 
zájemců prostřednictvím exkurze ČSO do země, kde ještě nikdo z nás nebyl – jiho-
americké Kolumbie. Pár nejpodstatnějších postřehů z této druhově nesmírně bo-
haté země najdete uvnitř čísla. 

MOS ztratil v poslední době dva své dlouhodobé, výjimečné členy. Rozsáhlejší 
vzpormínka na Bedřicha Gavendu bude publikována ve Zprávách MOS, vzpomínku 
na nevšedního člověka, Františka Cigánka, najdete hned na následující stránce.  

Nezvykle bohatá je nabídka všemožných exkurzí zajišťovaných členy MOS. Před 
tímto přehledem s úctou smekám! 

Dovolím si na tomto místě ještě jednou apelovat na to, aby se členové MOS a 
čitatelé Moudivláčka zapojili do posledního roku mapování hnízdního rozšíření 
ptáků. Veškeré nezbytné podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách ČSO.  
  

      Josef Chytil 
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František Cigánek odešel do ornitologického nebe 
Třetího dubna 2017 kosi naladili své flétny do moll a začali prozpěvovat smutnou 
novinu, že na bílých perutích odletěl do ornitologického nebe pan František Cigá-
nek. Ač jsem se s panem Cigánkem setkala jen několikrát, když jsem se ještě jako 
„malá holka“ účastnila svých prvních schůzí MOS, patří k lidem, kteří mi utkvěli 
v paměti, a na které se nezapomíná. A své nezapomenutelné místo zaujímá i 
v historii našeho spolku. 
 František Cigánek se narodil v roce 1930 ve Věžkách u Přerova. Prožil druhou 
světovou válku a po nástupu komunismu veřejně nesouhlasil s režimem. Kvůli 
touze po vzdělání se rozhodl emigrovat, ale byl zatčen a odeslán do „Jáchy-
movského pekla“. Po propuštění si užil své ve vojenské službě nebo jako pracov-
ník ve vápencových lomech v Hranicích, kde se opět nebál bojovat za lepší pod-
mínky. To všechno samozřejmě jako osoba „politicky nespolehlivá“. I přes všech-
na úskalí žil bohatý občanský život, byl členem mnoha organizací a spolků, např. 
přerovského JUNÁKA nebo Sekulárního františkánského řádu. 
 K MOSu se dostal po listopadových událostech roku 1989 přes Václava Plška. 
Za pomoci mnoha dalších oživil spolek jako Fénixe z popela, stál tedy u kolébky 
dnešní podoby MOSu, která si však ponechala dávnou ideu svého zakladatele 
Františka Gintra. V prezidiu spolku fungoval jako jednatel dlouhých 15 let, až v ro-
ce 2005 předal pomyslné žezlo jednateli stávajícímu. 
 S odchodem pana Cigánka odešel výjimečný člověk vždy hrdě stojící za svým 
názorem, který i přes pohnutý život sršel optimismem, jakousi vyrovnaností a 
chutí pomáhat. MOS přišel o významného člena, jež až do poslední chvilky žil ak-
tivním spolkovým životem. Nechť mu v nebeských peřinách slavíci zpívají navždy… 

 Kateřina Ševčíková 
 
Zápis z členské schůze Moravského ornitologického spolku – středomoravské 
pobočky České společnosti ornitologické ze dne 25. 2. 2017 
Přítomní:  dle prezenční listiny 

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 
schůzi bez ohledu na počet přítomných členů. 

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

da Josef Chytil. Seznámil přítomné s  předem jim zaslaným programem, který bez 
doplnění o další body schválili přítomní jednohlasně.  

2)  Zpráva o činnosti v roce 2016 a výhled na rok 2017: Rámcovou zprávu 
přednesl předseda J. Chytil, který poté předal slovo Kateřině Ševčíkové, která in-
formovala o probíhajících a proběhlých správních řízeních. MOS řeší území krajů 
Olomoucký a Zlínský. Přihlášeni jsme také u řady magistrátů (např. Přerov, Kro-
měříž, Hulín…). Kromě menších a pravidelně se objevujících akcí (kácení, odstřely 
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kormoránů, skleněné nechráněné plochy) byly řešeny i větší, např. chata u Vřeso-
vé studánky (žadatel stáhl svou žádost). Řeší se nádrž Hambálek u Lazníček, Nádrž 
Skalička (zde MOS s dalšími prosazuje alternativní řešení suchého poldru – viz 
www.spojenabecva.cz).  

Kateřina Ševčíková dále informovala o časopise Moudivláček a požádala o 
příspěvky (uzávěrka prvního čísla v dubnu).  

V roce 2016 úspěšně proběhl Výzkumný terénní víkend (VTV) Odry 2016. Měl 
12 účastníků, kteří mapovali v 18 „hodinovkách“ a našli celkem 89 druhů ptáků. 
Letos se plánuje VTV ve Žďárné. Cílem bude mapování v neobsazených čtvercích 
(Konicko, Boskovicko). Ve dnech 24. až 26. 3. proběhne mapování sov (akce Oder-
ské houkání). Tato akce je již předběžně naplněna účastníky, nicméně je možné se 
přihlásit jako náhradník. 

Poté dostal slovo Jiří Šafránek. Ten informoval o práci s médii. Seznam nám 
dostupných článků, rozhlasových a televizních pořadů vzniklých z podnětu MOSu 
je velmi rozsáhlý. Zahrnuje cca 250 odkazů a rozhodně nemůže být kompletní. 
Kromě periodických témat, např. exkurze (včetně živých vstupů do televizního vy-
sílání), migrace ptáků, zimní přikrmování, hnízdění atd., bylo tradičně využito ak-
tuálně zajímavých pozorování nebo vzácných záletů. Velkou výhodou je to, že 
MOS má vlastní videokanál na YouTube. Odkazy na něj zatraktivňují sdělení pro 
veřejnost, a jak bylo dokumentováno na konkrétních příkladech, zvyšují i sledova-
nost na videokanále. Hlavními okruhy v loňském roce byly mimo klasiky také 
např. výskyt sýkořic vousatých v Tovačově, husy a bernešky na jižní Moravě, kach-
nička mandarínská, orel kamčatský na Přerovsku, husice nilská, kamery na čapích 
hnízdech, rybáci obecní na umělých hnízdištích, strnad malinký. Tiskové zprávy 
v řadě případů zmínily i spolupráci s Meoptou a její podporu ČSO akcím MOSu. 
Meopta byla generálním partnerem Festivalu ptactva 2016 a MOS při této příleži-
tosti pozval zaměstnance firmy na akci v Tovačově. Firma k této akci zajistila i vět-
ší počet dalekohledů. Jednalo se o nejmasověji navštívenou exkurzi MOSu (66 
účastníků, mimo jiné i náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Symerský). 
Meopta o této úspěšné akci informovala i ve svých dvojjazyčných novinách vydá-
vaných současně v ČR a USA. V diskusi k tomuto okruhu vystoupil ředitel ČSO Zde-
něk Vermouzek. Ten považuje medializaci prováděnou MOSem za špatnou a 
mnohdy škodlivou a neúčinnou. Mimo jiné ji spojil s malou účastí na schůzi naší 
pobočky. Zmínil i to, že účast je špatná i u jiných poboček ČSO. Kdyby byla media-
lizace dobrá, bylo by to jinak. Dále mu vadilo, že byl nepřímo propagován náš 
partner Meopta, a to zdarma. Loni byla finanční podpora Meoptou vysoká, letos 
tomu tak není, což spojuje s mediálními aktivitami MOSu, díky kterým již Meopta 
takovou podporu nepotřebuje a nebude za ni zbytečně utrácet. Dále mu vadí, že 
ČSO, která získala statut vědecké instituce, může být spojována s populárními 
články, které mnohdy zkreslují vědecká fakta a vzácnost nebo nevzácnost výskytů 
a jevů. Informace o výskytu nepůvodních druhů a jejich rozmnožování (husice 
nilská) nebo podpora (budky pro kachničky mandarínské v Olomouci) není rovněž 
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vhodná. Velmi negativně vnímal zmínku a medializaci ohledně výskytu ptačí chřip-
ky na jižní Moravě. Podle jeho mínění by měli novináři dostávat pouze témata, 
která nemohou zkreslit (nespecifikoval, která témata to mohou být) a nejlépe ta-
ková, které podporuje vedení ČSO. Šafránek a Goebel oponovali tím, že MOS 
dlouhodobě oslovuje veřejnost a snaží se získat lidi pro lásku k přírodě a k aktivní 
ochraně přírody. K tomu lze využít jen témat, která jsou novináři ochotni akcepto-
vat pro jejich zajímavost a atraktivnost. Řada zpráv o nepůvodních druzích obsa-
huje také výzvu občanům, aby případný výskyt druhu v jejich okolí hlásili MOSu. 
Podobná hlášení jsou pak vkládána do avifu a zprávy jsou tedy přínosem. Pokud 
byla Meopta oficiálním partnerem, a v řadě věcí spolupracuje spoustu let, bylo 
přirozené jí pomoci. V diskusi zazněly hlasy hostů, nečlenů (např. Martin Fojtík), 
kteří naopak hodnotili způsob práce s veřejností jako odpovídající a přínosný.  

3)  Plán akcí pro veřejnost: Následně informoval o akcích MOSu pro veřejnost 
a videokanálu MOSu na youtube Adolf Goebel. V loňském roce proběhly akce 
vztahující se k Vítání ptačího zpěvu i Ptáku roku a Festivalu ptactva i pravidelné 
sezónní exkurze na všech významných lokalitách v hlavních zájmových oblastech 
MOSu, tj. v Tovačově, Záhlinicích, Chvalčově pod Hostýnem, v Olomouci i na Cho-
moutovských jezerech či v Litovelském Pomoraví. Ve spolupráci s Klubem300 pro-
běhla i povánoční výprava na jih Moravy za zedníčkem skalním, husami a berneš-
kami. Zájem o akce byl velký, Festival ptactva v Tovačově proběhl i s hojnou účastí 
zaměstnanců hlavního sponzora, Meopty. Plán akcí pro letošní rok se bude odví-
jet na podobném základě. Organizačně jsou již zajištěny akce na všechny zmíněné 
lokality s výjimkou Chomoutova a Pomoraví, kde se čeká na vyjádření Jan Vidlaře 
a jim navržené termíny. Vzhledem k přetrvávajícím problémům s umisťováním in-
formací na spolkový web se předpokládá zaslání plánů členům pomocí emailu a 
před akcí také informace prostřednictvím regionálních médií. Pokud jde o video-
kanál MOSu na youtube, je na něm k termínu schůze umístěno celkem 647 video-
klipů členů a příznivců. Každý z klipů obsahuje nejen údaje o druhu, včetně vědec-
kého a anglického pojmenování, ale také datum a lokalitu pořízení záběrů, což u-
možňuje i vědecké využití informací. Máme v současnosti 751 000 zhlédnutí a to 
v 204 zemích celého světa. Nejsledovanější v ČR (33 %), následují Turecko (11 %), 
Saudská Arábie (4,6 %), Pákistán (4,5 %), Maroko (2,8 %). Nejsledovanějším kli-
pem je orebice rudá s mláďaty (autorka Jarmila Kačírková). Sledovanost tohoto 
příspěvku představuje 54 % všech návštěv, což vysvětluje pořadí zemí (lovecký zá-
jem). Kanál má 568 odběratelů a cca 1 200 návštěv denně. Odkazy na něj jsou 
vloženy na mnoha místech.  

4)  Zpráva o hospodaření za rok 2016: O stavu finanční aktiv, příjmu a výdajů 
informoval hospodář Martin Vymazal. Základní údaje jsou následující: 

 
Tržby z prodeje a služeb (zooposudky rorýsi a netopýři):       9000 Kč 
Ostatní provozní výnosy (úrok v bance):         113,51Kč 
Ostatní finanční výnosy: Členské příspěvky        11140 Kč 
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       Příspěvky členů (dary)           700 Kč 
       Dotace                   0 Kč 
Příjmy celkem:                 20953,51 Kč 
 
Spotřeba materiálu a energie:   Tisk Moudivláčka          480 Kč 
          Externí disk         2030 Kč 
          Pošta Moudivláček         330 Kč 
          Ostatní (lepidlo, obálky…)       262 Kč 
          Rybáci           3950 Kč 
Mzdové náklady:                        0 Kč 
Daně a poplatky:                  2508,82 Kč 
Ostatní provozní náklady:   Dary (Zprávy MOS)     10000 Kč 
          MAS Moštěnka          200 Kč 
          Nájem           3000 Kč 
          Služby účetní         5490 Kč 
Ostatní finanční náklady (poplatky bance):           2114,32 Kč 
Výdaje celkem:                30365,14 Kč 
 
Stav účtu:    1. 1. 2016     31. 12. 2016   Rozdíl 
Běžný účet:   77537,17 Kč    67111,67 Kč   -10425,50 Kč 
Spořící účet:   204551,69 Kč    204659,38 Kč        107,69 Kč 
Celkem:                          -10 317,81 Kč 
 

5)  Vystoupení zástupce ČSO:  Informace z ČSO přednesl její ředitel Zdeněk 
Vermouzek. Zdůraznil loňské 90. výročí založení organizace, které vyvrcholilo ús-
pěšnou celostátní konferencí v Mikulově. Dále informoval o Ptačí rezervaci ČSO 
Josefovské louky, možnosti výkupu pozemků i jediné možnosti získání pozemků 
v majetku státu, tj. výměnou za jiné pozemky ve vlastnictví ČSO. Informoval také 
o možnosti odkazu majetku formou závěti ve prospěch ČSO. Vyzval k účasti na 
mapování pro atlas nejen u nás, ale také v zahraničí, zvláště v zemích, které si ho 
nemohou zajistit vlastními silami. Upozornil na nebezpečné sloupy elektrického 
vedení i vhodnost fotografování ptáků sedících na sloupech. To by mělo zlepšit in-
formace o tom, jak úrazy vznikají a jak konstruovat sloupy, aby byly bezpečné. 
Podrobná informace byla podána také k plánovaným členským exkurzím a kam-
paním. 

6) Volba předsedy a nového výboru MOS: Vzhledem k tomu, že končí volební 
období výboru, byla provedena nová volba. Kandidátem na předsedu byl Josef 
Chytil, do stávajícího výboru se rozhodli nekandidovat Evžen Tošenovský, Jan Vid-
lař a Václav John. Kandidáty tedy byli: Jiří Šafránek (místopředseda), Adolf Goebel 
(jednatel), Martin Vymazal (hospodář), Jiří Šírek, Eva Kolářová a Kateřina Ševčíko-
vá (členové výboru). Členové MOSu  byli vyzváni k doplnění kandidátky. Žádný ná-
vrh vznesen nebyl. Předseda Chytil navrhl, aby o výboru i předsedovi bylo hlaso-
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váno jako o celku veřejně. Zdeněk Vermouzek dal protinávrh, aby volby proběhly 
tajně. O tomto protinávrhu bylo hlasováno přítomnými 12 členy spolku s následu-
jícím výsledkem: pro návrh 2, proti 5 a hlasování se zdržel 5 členů. Hlasování tedy 
proběhlo veřejně o předsedovi i výboru jako celku s následujícím výsledkem: pro 
9, proti 0, zdrželi se 2. Předseda i výbor v uvedeném složení tedy byli zvoleni.  

7)  Ornitologická pozorování: Vzhledem k tomu, že se ze schůze omluvil jed-
natel faunistické komise Jiří Šírek, byla obsahem tohoto bodu programu zajímavá 
informace Kateřiny Ševčíkové o dotazech a žádostech o určení druhů ze strany ve-
řejnosti. Bylo konstatováno, že mnohdy se takto získaly velmi zajímavé informace, 
např. o výskytu bernešek velkých. V řadě případů jsou dotazy a informace dokla-
dem nepříliš hlubokých znalostí. Samozřejmě i na ně jsou poskytována vysvětlení, 
pokud je k dispozici foto nebo aspoň popis. V diskusi byly uvedeny různé kuriózní 
záměny, např.: černý ledňáček s bílým hrdlem (skorec), ledňáček létající na krmít-
ko (brhlík), živý brkoslav plující v řece (kachnička mandarínská). I když řada lidí má 
jistě výrazně lepší znalosti, je nepochybně rozumné v rámci práce s veřejností ne-
přeceňovat znalosti cílové skupiny tiskových zpráv. 

9) Příspěvky návštěvníků: Jiří Lehký informoval velmi zajímavým způsobem o 
sčítání ptáků prováděném ve vojenském újezdě Libavá (Ptačí oblast pro chřástala 
polního). Ocenil snahu a zájem vojenských orgánů i možnost mapování v místech 
logicky spjatých s celou řadou omezení.  Zatímco stavy chřástalů jsou celkem sta-
bilizovány, tetřívci jsou pravděpodobně na nebo za hranicí přežití.  

Evžen Tošenovský informoval o krmítku poznání v olomoucké Korunní pevnos-
ti poblíž rozária. K dispozici je přímý přenos na internetu a každý pátek odpoledne 
probíhá exkurze výkladem pro veřejnost. 

Martin Vymazal informoval o mapování v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy. Stavy 
strakapoudů bělohřbetých i lejsku malých klesají. Dá se předpokládat, že vzhle-
dem k stavu porostů (průběžné omlazování) se i přes ponechání jistého počtu 
doupných stromů mimo rezervace sníží počet hnízdních dutin a dřívější počty již 
nebudou dosahovány. 

10) Josef Chytil – Ptactvo Srí Lanky: V tomto příspěvku byly prezentovány 
některé lokality a zajímavé oblasti i reálie z oblasti Srí Lanky (dřívějšího Cejlonu). 

11) Závěrečné slovo a ukončení schůze: Předseda spolku poděkoval za aktivní 
účast a aktivitu při činnosti MOSu a schůzi v 15:15 oficiálně ukončil. 

Zapsal: Adolf Goebel, e-mail: goebel@mos-cso.cz, ověřil Josef Chytil 

 

Jak dopadlo Oderské Houkání? 

Ve dnech 24. – 26. března 2017 uspořádal Moravský ornitologický spolek ve spo-
lupráci se Slezskou ornitologickou společností Oderské Houkání. Akce byla zamě-
řena na monitoring sov a šplhavců v neobsazených čtvercích Vítkovské pahorkati-
ny, Oderských vrchů a částečně i Nízkého Jeseníku. Zmapovanou oblast můžeme 
ohraničit obcemi Melč na severu, Fulnek na východě, Odry a Potštát na jihu a 

mailto:goebel@mos-cso.cz
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Břidličná na západě. Jedná se o kvadráty 6070, 6170, 6270, 6071, 6171, 6271, 
6371, 6172, 6272, 6372, 6173, 6273 a částečně také 6373.  Základnou byla maleb-
ná vlaková zastávka Klokočov přeměněná na romantickou ubytovnu.  

V páteční podvečer se na základně sešlo 24 zkušených i začínajících „houka-
čů“, na které čekalo 35 připravených tras. Po rozdělení tras všichni vyrazili v men-
ších či větších skupinkách do terénu. V okolí vrchu Slunečná, Oder a v údolí Odry a 
Budišovky  mapovatelé nainstalovali diktafony. Samotní pozorovatelé se pohybo-
vali v okolí Jakubčovic nad Odrou, v okolí Klokočova a na pravém břehu Moravice 
pod Vítkovem. V pokročilou noční dobu jsme se setkali na základně a den zákon-
čili výměnou zážitků a četbou pohádek o černých čápech. Sobotní dopoledne 
jsme vyplnili ukázkou odchytu ptáků, při nichž se podařilo chytit pět druhů ptáků, 
mimo jiné i králíčka ohnivého nebo strakapouda malého. Část účastníků dopo-
ledne prozkoumala okolí chaty nebo se podívala na nedaleké Oderské rybníky, 
které byly částečně spuštěné. Okolo poledne jsme rozdělili trasy a vyrazili vstříc 
novým zážitkům. Několik mapovatelů se pohybovalo v okolí přehrad Kružberk a 
Slezská Harta, jiní pokračovali v mapování v údolí Moravice a část se vydala do 
severní části ptačí oblasti Libavá.  Mapovatelé přidělenou trasu prošli nejdříve za 
světla kvůli denním ptákům s hlavním zaměřením na šplhavce. Stejnou cestou se 
pak vraceli po setmění se snahou zaznamenat houkající sovy. Opětovný pozdní 
noční návrat na základu byl zakončen sepsáním dat, posezením s kytarou a po 
přečtení poslední čapí pohádky nad ránem všichni usnuli hlubokým spánkem una-
vených mapovatelů. Během nedělního dopoledne nezbývalo než se sbalit, uklidit 
základnu a rozloučit se. Jen ti, kteří měli rozvěšené diktafony, museli znovu vyrazit 
do lesů a hájů a posbírat je. 

Během mapovacího víkendu bylo v zájmovém území zjištěno 93 druhů ptáků, 
z toho pět druhů sov. Nejhojnější byl puštík obecný se zaznamenanými 25 terito-
rii. Znatelně nižších počtů dosahoval kalous ušatý (10 houkajících jedinců), sýc 
rousný (7 ex.) a kulíšek nejmenší (2 ex.). Na čtyřech lokalitách jsme zaznamenali 
výra, přičemž dvě lokality jsou lomy a dvě skalnaté svahy. Mimo sovy se při noč-
ních pochůzkách podařilo zaznamenat ještě 7 sluk a jednu tikající bekasinu v nivě 
Odry. Ze šplhavců se mimo strakapouda velkého jeví nejhojnější datel černý (27 
teritorií).  Velmi pěkné počty byly u žluny šedé, kdy bylo zaznamenáno 13 teritorií, 
u její příbuzné žluny zelené bylo jen 5 teritorií.  Za zmínku stojí pět teritorií straka-
poudů malých (především v PO Libavá) a dvě strakapouda prostředního. Z dalších 
cílových druhů bylo objeveno 6 teritorií holuba doupňáka, či 3 ledňáčci. Během ví-
kendu probíhal silný tah kání lesních, zaznamenali jsme ale i jiné zajímavé dravce, 
krahujce, jestřába, motáka pochopa i pilicha nebo orla skalního. Intenzivně táhly 
pěnkavy jikavci, drozdi kvíčaly i cvrčaly. Z dalších zajímavých druhů můžeme jme-
novat čečetku tmavou, na rybnících u Oder seznam druhů zpestřili bahňáci (vo-
douš kropenatý, bahenní, jespák bojovný, kulík říční a čejka chocholatá) a malou 
třešničkou na dortu byly  sýkořice vousaté. Zajisté velká překvapení skrývají i nah-
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rávky na diktafonech, které ještě nejsou analyzovány.  Podrobnější výsledky lze 
dohledat na birds.cz, výsledky z diktafonů budou přepsány až po sezóně. 

Závěrem bychom rádi poděkovali České zemědělské univerzitě v Praze za fi-
nanční podporu akce, ČSOP Odry za půjčení útulné základny a Slezskému muzeu 
v Opavě za zapůjčení diktafonů. Velký dík patří i všem účastníkům, bez nichž by 
nebylo v silách zmapovat tak rozsáhlou oblast. Nezbývá, než se těšit na další 
ročník Houkání, který se zřejmě opět vrátí do temných beskydských vrchů a hlu-
bokých údolí. 

Pozorované druhy: bekasina otavní, brhlík lesní, budníček menší, čáp bílý, čáp 
černý, čečetka tmavá, čejka chocholatá, červenka obecná, čírka modrá, čírka o-
becná, čížek lesní, datel černý, drozd brávník, drozd cvrčala, drozd kvíčala, drozd 
zpěvný, holub doupňák, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, husa běločelá, husa vel-
ká, hvízdák euroasijský, hýl obecný, jespák obecný, jestřáb lesní, jiřička obecná, 
káně lesní, kachna divoká, kalous ušatý, kavka obecná, konipas bílý, konipas hors-
ký, konopka obecná, kopřivka obecná, kos černý, krahujec obecný, králíček obec-
ný, králíček ohnivý, krkavec velký, kulík říční, kulíšek nejmenší, labuť velká, ledňá-
ček říční, lyska černá, lžičák pestrý, mlynařík dlouhoocasý, morčák velký, moták 
pilich, moták pochop, moudivláček lužní, orel skalní, pěnice černohlavá, pěnkava 
obecná, pěvuška modrá, poštolka obecná, potápka roháč, puštík obecný, racek 
bělohlavý (nebo jiný „velký“ racek), racek chechtavý, rehek domácí, skřivan polní, 
skorec vodní, sluka lesní, sojka obecná, stehlík obecný, straka obecná, strakapoud 
malý, strakapoud prostřední, strakapoud velký, strnad obecný, strnad rákosní, 
střízlík obecný, sýc rousný, sýkora babka, sýkora modřinka, sýkora lužní, sýkora 
parukářka, sýkora koňadra, sýkora uhelníček,sýkořice vousatá, šoupálek dlouho-
prstý, vodouš bahenní, vodouš kropenatý, volavka bílá, volavka popelavá, vrabec 
domácí, vrabec polní, vrána šedá, výr velký, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, 
žluna šedá, žluna zelená. 

Kateřina Ševčíková & Daniel Křenek, e-mail: dendrocopos@seznam.cz 
 
Zajímavosti ze střední Moravy za říjen 2016 – březen 2017 
V tomto období bylo zaznamenáno na území střední Moravy několik zajímavých 
dat o výskytu vzácných druhů ptáků a podařilo se zdokumentovat i naprosté rarity 
z pohledu celkového obrazu avifauny České republiky a střední Evropy. 

Po 4 letech a celkově popáté byla zaznamenána na Plumlovské přehradě u 
Prostějova ve dnech 24. a 30. 12. 2016 potáplice žlutozobá. Ptáka zjistil nejprve 
norský ornitolog a po 5 dnech také Dušan Řezáč, oba pořídili slušné dokladové fo-
tografie. 

Teprve podruhé a navíc poprvé od roku 1943 byl potvrzen výskyt pěvušky 
horské. Došlo k tomu při odchytové akci na Červenohorském sedle 3. 11. 2016. 

Ornitologickým zážitkem zimy byl dlouhodobý výskyt strnada malinkého neda-
leko Citova na Přerovsku. Pták, kterého objevil Ondra Boháč, se tu na stejném 
místě představil desítkám pozorovatelů od 18. 12. 2016 až do konce února 2017. 
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Kolik takových zatoulanců ujde naší pozornosti, nemáme-li potřebnou dávku zna-
lostí, aktivity a taky štěstí? 

Labuť zpěvná, známá Zpěvanka, zimovala i s partnerem od počátku ledna do 
počátku března v Maďarsku, poté se obě labutě znovu vrátily na vody střední Mo-
ravy.  

Zajímavým jevem je i stále početnější shromaždiště hus u Tovačova, od února 
a hlavně v březnu se na poli u Hradeckého rybníka zdržovalo až 1500 husí, zejmé-
na běločelých a tundrových. Spolu s labutěmi se na tomtéž místě zdržovala v zá-
věru března také jedna berneška bělolící, v průběhu podzimu byly na rybnících a 
pak v lednu na polích mezi Tovačovem a Oplocany pozorovány až čtyři husice re-
zavé. 

Z dalších vrubozobých je třeba zmínit výskyty turpana černého na vodách 
střední Moravy během listopadu (až 4 ex.), turpana hnědého (v listopadu hejno 
21 ex.), morčáka velkého (zimování až 160 ex.), morčáka bílého (celkem zimuje 
kolem 15 ex.), čírky obecné (v říjnu až 300 ex.), zrzohlávky rudozobé (na podzim 
pospolu až 21 ex.). 

Potápka žlutorohá se objevila od října do prosince v počtu 2-3 ex. 
V oblasti Záhlinických rybníků zimoval bukač velký. Z bahňáků stojí za zmínku 

vysoké počty čejek – až 2500 ex. na podzimním tahu, kulíků zlatých – až 300 ex. 
v říjnu a 160 ex. v listopadu, nebo podzimní výskyt až 14 kolih velkých.  Zimovali 
také rackové bouřní, až 1300 ex. na nocovišti a bělohlaví, až 750 ex. napočítáno 
v lednu 2017. 

V Tovačově bylo zaznamenáno okolo 25 zimujících sýkořic, brkoslavi se po ur-
čitém období útlumu objevovali relativně častěji, ale spíš lokálně, hlavně na Vse-
tínsku, Šumpersku a Přerovsku. 

Jiří Šírek, e-mail: jirka.sirek@seznam.cz 
 
Jihoamerická exotika 
Kolumbie je z hlediska bohatství ptačích druhů (pro řadu lidí možná překvapivě) 
světovou „jedničkou“. Počet zde zjištěných druhů již přesáhl 1 900 druhů; o kolik, 
to se přesně neví, protože téměř každým dnem se toto číslo mění. Toto nezvyklé 
druhové bohatství je způsobenou řadou faktorů: Kolumbie je přímořským státem 
(dokonce jediným v jižní Americe, jehož břehy omývá jak Tichý, tak Atlantský 
oceán), leží těsně nad rovníkem, má rozsáhlou oblast Amazonie, ale tím nejdůle-
žitějším faktorem jsou Andy. Ty se zde totiž dělí na 3 hřebeny, oddělené od sebe 
různě širokými údolími, navíc na severu je zcela unikátní území – pohoří Sierra Ne-
vada de Santa Marta s nejvyšší horou země, Pico Cristóbal Colón s 5775 m. n. m. 
Tento osamělý skalní masiv se zvedá prakticky téměř z mořského pobřeží až do 
výšek přes 5000 m. n. m. a vyskytuje se zde jeden z nejvyšších druhových ende-
mismů na světě vůbec. Tři oddělené andské hřebeny hostí rozdílné ptačí druhy, 
navíc řada druhů je vázána jen na určité rozmezí nadmořské výšky – a výše či níže 
od něj se již setkáváte s jinými, rozdílnými druhy.  

mailto:jirka.sirek@seznam.cz
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Naše šestnáctidenní cesta byla prakticky celá omezená jen na střední a západ-
ní hřeben. Měli jsme s sebou ovšem vynikající místní průvodce, bez nich bychom 
byli v řadě případů zcela ztraceni (při determinaci tzv. LBJ – Little Brown Jobs, 
tedy malý hnědý ptáček). A těch je v Kolumbii plno – ať již se jedná u tyranovité, 
mravenčíkovité, mravenčíkovcovité, klouzálkovité, lesňáčkovité a další. Z celko-
vého počtu více jak 430 námi zjištěných druhů jsme přes 30 ani nezahlédli – urče-
ní byli pouze podle zpěvu. Mezi nimi hraje prim jeden výjimečný druh – štidlák 
Scytalopus alvarezlopezi, který byl pro vědu popsán teprve na začátku letošního 
roku! I tento druh nám skvělý místní průvodce Jonnier dokázal v džungli díky vá-
bení na nahrávku najít.  

V naší skupině bylo i několik výborných fotografů – ti sklízeli žně především na 
krmítkách pro kolibříky (těch jsme viděli nejméně 52 druhů) a barevné tangary 
(skoro 70 druhů). Pro tangary platí přesně dříve řečené – každý hřeben a jiná nad-
mořská výška se rovná jiný druh tangary. Pro fotografy (a pro nás pro všechny) by-
la ovšem jednoznačným vrcholem návštěva tokaniště skalňáků andských u města 
Jardin (mimochodem jednoho z mála pěkných kolumbijských měst). Nádherně 
oranžovočervení samci s křídly uhlově černými se nám předváděli (tedy lépe řeče-
no svým samičkám) docela blízko, naprosto nedbajíce naší přítomnosti. A přítom-
ní „papouškáři“ byli naprosto nadšení ze dvou druhů, celosvětově kriticky ohrože-
ných: amazonek modrokřídlý byl dokonce dlouhou dobu považován za druh vyhy-
nulý, a arara žlutouchý je na tom jen o trochu lépe.  

Osobně jsem se byl podívat se na místní druhy ptáků téměř na všech konti-
nentech, ale kolumbijského počtu viděných druhů jsem nikdy ani vzdáleně 
nedosáhl. Vzhledem k druhovému bohatství zdejší avifauny ani není divu …. 

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

 
Výzkumný terénní víkend Kladecko 2017 
Moravský ornitologický spolek zve své členy a příznivce na Výzkumný terénní ví-
kend (VTV), jehož hlavním cílem je nabýt znalosti o ptácích na méně probádaných 
lokalitách. Rok 2017 zakončuje čtyřleté úsilí sběru dat pro nový atlas hnízdního 
rozšíření ptáků, proto je potřeba se zaměřit na oblasti, ze kterých pochází údajů 
nejméně. A jednou z nich je právě „Českomoravská ostuda“, rozsáhlá oblast na 
pomezí Čech a Moravy, kam se ornitologové příliš neženou. Pojďme to společně 
změnit a přesvědčit se, že i neznámé lokality rozhodně stojí za pozornost! Vítáni 
jsou jak zkušení, tak začínající ornitologové, kteří se mohou novému přiučit… 

Kdy?  Pátek až neděle 2. – 4. června 2017 
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 
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 (monitoring 
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chřástala polního a sov). V případě zájmu bude následovat posezení a nezávislé 
debatování nejen o ptácích. 

Sobota: Brzy ráno (nejpozději v 6:00) vyrazíme v malých skupinkách mapovat 
ptáky v oblasti Kladecka. Důraz bude kladen na neobsazené čtverce, kde provede-
me nejen hodinovky, ale budeme se i snažit prokázat hnízdění v co nejvyšší kate-
gorii. Zvláštní zájem se obrátí na zvláště chráněné druhy. Večer lze podniknout 
opětovné mapování sov, kroužkování ptáků či posezení u táboráku. 

Neděle: V dopoledních hodinách bude pokračovat monitoring ptáků tak, 
abychom promapovali co nejrozsáhlejší oblast. Následně se rozjedeme ke svým 
domovům s možností zastavit se na některých vzdálenějších, nejen ornitologicky 
atraktivních, lokalitách. 

Co zajímavého se dá vidět? Kladecko patří k oblastem poměrně málo 
probádaným, lze tedy čekat všelicos… Mimo běžné ptáky můžeme v lesích očeká-
vat sovy (puštík, sýc, kulíšek…), šplhavce (datel, žluny…), a kdo ví, třeba i lejska 
malého. Luční porosty v noci oživují svým skřípáním chřástali polní a křepelky. A 
ve dne, na křovinatých mezích, se můžeme setkat s ťuhýkem, pěnicemi nebo hrd-
ličkami divokými a strnady lučními. Nechme se překvapit… 

Ubytování: Ubytování je zajištěno na turistické ubytovně v Kladkách 
(49°38'58.8"N 16°50'03.4"E). Jedná se o dvoupatrovou zděnou budovu vybave-
nou postelemi, sprchovým koutem, splachovacím záchodem a elektřinou. V ku-
chyni je k dispozici sporák, lednice, mikrovlnná trouba a samozřejmě i rychlovarná 
konvice. Pitná voda je dostupná z kohoutku. Maximální kapacita kolem 25 míst, 
neváhejte proto s přihláškami! Ubytování je zdarma. 

Doprava: 
 Vlak – Nejbližší vlakovou zastávkou je Nectava, odkud se dá dojít do Kladek 

po modré turistické značce (cca 4 km). Případně zastávka Šubířov, odkud se po 
žluté turistické značce dostanete na rozcestí U Křížku a zde se dáte po zelené do 
Kladek (cca 4 km). 

Bus – nejbližší autobusová zastávka je Kladky – ZŠ. 
Auto – možno dojet až k místu ubytování včetně parkování aut. 
Po předchozí telefonické domluvě je možno pro účastníky dojet autem na 

některou z uvedených či jiných blízkých zastávek. 
Stravování: Jídlo si zajišťuje každý sám. Nejbližší možnost stravování je v pen-

zionu U Sedláka nebo ve vinárně U Římana. V chatě je k dispozici lednice, sporák i 
nádobí. Lahvové pivo zajistí 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 .  

Další informace a kontakt: Na akci se, prosím, přihlašujte nejpozději do 20. 5. 
2017. Účastníky mladší 15-ti let prosíme o písemný souhlas zákonných zástupců. 
Bližší informace budou s přihlášenými dohodnuty před akcí.  
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Kateřina Ševčíková, e-mail: sevcikovaka@seznam.cz, tel: 776 746 980 

 
Pozvánka na jarní exkurze MOS 

19. 4. 2017 – Večerní vycházka za zvířecími obyvateli Zlína 
Sraz v 18.00 h na zastávce Bartošova čtvrť, Kneslova (bus. č. 33). Exkurze pro ve-
řejnost, poznávání běžných druhů ptáků podle hlasu, pozorování rorýsů a po set-
mění ukázky moderních metod používaných při výzkumu netopýrů (batdetek-
tory, noktovizor), ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice, mož-
nosti zateplování budov atd. Kapacita omezena - nutné se předem přihlásit na 
 lenkapechova@zlin.eu, 577 630 941. 
Exkurzi povedou: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz) a Lenka Pechová (e-mail: LenkaPechova@zlin.eu). 
 
22. 4. 2017 – Vítání ptačího zpěvu v Horce nad Moravou 
Sraz v sobotu 22. 4. v 7:30 u vstupu do ekocentra Sluňákov. Čeká Vás jarní pro-
cházka areálem Domu Přírody LP kolem rybníčků, tůněk a řeky, v průběhu poví-
dání (nejen) o ptácích a určování ptáků podle hlasu, soutěže pro děti, kontroly a 
rozvěšování (nejen) ptačích budek - vhodné zejména pro rodiny s dětmi (daleko-
hledy s sebou!). Opět společně zabezpečíme část skleněných ploch budovy eko-
centra proti nárazům ptáků! Pořádá ČSO ve spolupráci s centrem Sluňákov. 
Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz) 
 
23. 4. 2017 - Vítání ptačího zpěvu a výprava za ptákem roku v PR Chomoutovské 
jezero 
Sraz je v 8:00 hod na parkovišti u jezera za křižovatkou směr Březce. 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 Chomoutov, škola v 7:18 hod). 
Ze zastávky se jde pěšky Písečnou ulicí. Na místo srazu vede asfaltová silnice a 
cesta trvá zhruba 10 minut. Mimo poslechu a identifikace ptačích druhů na zákla-
dě zpěvu je v plánu také prohlídka bývalé pískovny, která je významnou ornitolog-
gickou 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  (e-mail: janvidlar(at)gmail.com, tel.: 734 571 830) 
 
23. 4. 2017 – Vítání ptačího zpěvu ve Zlíně 
Sraz v neděli 23. 4. v 7:00 na autobusové zastávce Pod Babou. Čeká Vás jarní pro-
cházíka starými ovocnými sady Pod Babou a Baba, v průběhu povídání (nejen) o 
ptácích a určování ptáků podle vzhledu i hlasu (dalekohledy s sebou!). Pro zájem-

mailto:lenkapechova@zlin.eu
mailto:tosenovsky@birdlife.cz
mailto:janvidlar@gmail.com
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ce možnost pokračování delším tradičním výletem po Pasekářské stezce. Pořádá 
ČSO ve spolupráci s OŽP MM Zlína. 
Exkurzi povedou: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz) a Lenka Pechová (e-mail: LenkaPechova@zlin.eu) 
 
28. 4. 2017 – Kvákání v Domu přírody v Horce nad Moravou 
Sraz v pátek odpoledne 28. 4. (čas bude upřesněn na www.slunakov.cz) u vstupu 
do ekocentra Sluňákov. Čeká Vás jarní procházka areálem Domu Přírody LP kolem 
rybníčků, tůněk a řeky, v průběhu povídání o obojživelnících a dalších vodních zví-
řátcích, určování druhů žab podle hlasu, lovení v tůňkách - vhodné zejména pro 
rodiny s dětmi. Pořádá ekocentrum Sluňákov ve spolupráci s MOS a Centrem po-
pularizace vědy Přírodovědecké fakulty UP. 
Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz) 
 
29. 4. 2017 – Za „datly“ v Olomouci 
Sraz v sobotu 29. 4. v 9:00 u vstupu do Michalského stromořadí (u budovy městs-
ké policie, ul. Kateřinská). Procházka olomouckými parky na téma letošního Ptáka 
roku – pozorování a poslouchání šplhavců („datlů“) v městských parcích, ukázky 
jejich pobytových stop, prohlížení dostupných dutin endoskopickou kamerou a 
povídání o dutinách :). 
Pořádá ČSO ve spolupráci s ve spolupráci s MOS a Centrem popularizace vědy Pří-
rodovědecké fakulty UP. 
Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz) 
 
29. 4. 2017 – 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 7:35 (z Hulína - odjezd v 8:02), příjezd do Záhlinic v 8:05, 
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 14:03). 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 
 
30. 4. 2017 – Čarodějnický víkend na Pevnosti poznání v Olomouci 
Sraz v areálu Korunní pevnůstky (Pevnosti poznání UP). Večerní procházka olo-
mouckými parky se sledováním (a posloucháním) soumračné aktivity ptáků, poz-
ději i sov a netopýrů. Akce zakončuje celodenní program na Pevnosti poznání, je-
hož součástí budou i přednášky a ukázky „čarodějnických“ zvířat (sovy, netopýři, 
hadi) – více informací na www.pevnostpoznani.cz (termín a program bude upřes-

mailto:LenkaPechova@zlin.eu
http://www.slunakov.cz/
mailto:tosenovsky@birdlife.cz
mailto:tosenovsky@birdlife.cz
mailto:mvymazal@seznam.cz
http://www.pevnostpoznani.cz/
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něn). Pořádá Centrum popularizace vědy Přírodovědecké fakulty UP ve spolupráci 
s ČSO. 
Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz) 
 
30. 4. 2017 Vítání ptačího zpěvu na Chvalčově nebo Záhlinických rybnících pro 
ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 
Exkurzi povede: Martin Vymazal, tel.: 608 368 333, e-mail: mvymazal@seznam.cz 
 
1. 5. 2017 – 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, ZO 
71/02 ČSOP Upolín a centrem Sluňákov. 
Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková (mob.:776 746 980, e-mail: 
sevcikovaka@seznam.cz) 
 
1. 5. 2017 – Noc slavíků v Olomouci 
Sraz u kostela sv. Mořice (zadní část ul. Opletalova) ve 21 hodin. Krátká noční pro-
cházíka (směr Řepčín) jarní přírodou za hlasy slavíků. Ukončení do 23. hodiny. Po-
řádáno ve spolupráci s centrem Sluňákov.  
Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková (mob.: 776 746 980  e-mail: 
sevcikovaka@seznam.cz) 
 
6. 5. 2017 – 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. Předpoklá-
dané ukončení akce je okolo 13. hod v Bystřici pod Hostýnem. S sebou pevnou o-
buv, 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 
 
6. 5. 2017 - 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).  

mailto:tosenovsky@birdlife.cz
mailto:mvymazal@seznam.cz
mailto:sevcikovaka@seznam.cz
mailto:sevcikovaka@seznam.cz
mailto:mvymazal@seznam.cz
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8. 5. 2017 - Vítání ptačího zpěvu a výprava za ptákem roku 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. 
Akce je pořádána ve spolupráci s Muzejní společností Litovelska o. s. 
Exkurzi povede: Jan Vidlař (e-mail: janvidlar(at)gmail.com, tel.: 734 571 830) 
 
Květen 2017 a září 2017 – Posloucháme přírodu 
Pravidelné ranní a večerní exkurze pro nevidomé do jarní přírody olomouckých 
městských parků (termíny a místa konání budou upřesněny). Poznávání ptáků, o-
bojživelníků, hmyzu a netopýrů jen podle zvukových projevů (u netopýrů pomocí 
ultrazvukových detektorů). Kapacita omezena – na jednotlivé termíny bude nutné 
se předem přihlásit. Aktuální informace a termíny budou zveřejněny 
na www.pevnostpoznani.cz. Pořádá Centrum popularizace vědy Přírodovědecké 
fakulty UP ve spolupráci s ČSO a ČESON. 
Exkurze povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz) 
 
Červen 2017 (bude upřesněno) – Za tajemstvím sousedů v Olomouci 
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 
netopýrů v Bezručových sadech. 
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) 
 
Červenec 2017 (bude upřesněno) – Za tajemstvím sousedů ve Zlíně 
Sraz na zastávce Bartošova čtvrť, Kneslova (bus. č. 33), čas bude upřesněn.  Exkur-
ze pro veřejnost, poznávání běžných druhů ptáků podle hlasu, pozorování rorýsů 
a po setmění ukázky moderních metod používaných při výzkumu netopýrů (bat-
detektory, noktovizor), ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice, 
možnosti zateplování budov atd. Kapacita omezena - nutné se předem přihlásit 
na  lenkapechova@zlin.eu, 577 630 941 
Exkurzi povedou: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: 
tosenovsky@birdlife.cz) a Lenka Pechová (e-mail: LenkaPechova@zlin.eu) 
 
 
 
 
 

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. 

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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