
Zápis z náhradní členské schůze Moravského ornitologického spolku konané dne 3. 12. 
2022

Přítomní: 17 členů MOS, 9 hostů – viz prezenční listiny

Zasedání svolala předsedkyně MOS Kateřina Ševčíková písemnou pozvánkou rozeslanou 
všem členům MOS.

Vzhledem k tomu, že se k oznámené hodině konání (9:30 hod) nesešel potřebný počet členů, 
bylo posečkáno dalších 30 minut a po této době byla schůze zahájena v souladu se stanovami, 
které po uplynutí této doby umožňují konat náhradní schůzi bez ohledu na počet přítomných 
členů. Schůze se konala v prostorách Korvínského domu MKP Přerov. 

Byly projednány následující body:

1) Přivítání, úvodní slovo a organizační záležitosti

Účastníky přivítala předsedkyně MOS Kateřina Ševčíková. Seznámila přítomné s předem 
zaslaným programem, který bez doplnění o další body schválili přítomní jednohlasně. 
S organizačními záležitostmi seznámil přítomné vedoucí ORNIS Josef Chytil. 

2) Volby nového výboru MOS

Vzhledem k situaci s covidem (nemožnost zorganizovat prezentační schůzi) bylo také nutné 
přistoupit k volbě nového výboru MOS. K navrženému pokračování současného výboru ve 
svém fungování nebyl vznesen žádný protinávrh, jednomslně byla odsouhlasena veřejná 
volba. Stávající výbor byl potom potvrzen ve stejném složení, v jakém pracoval výbor 
dosavadní: Kateřina Ševčíková (předsedkyně), Jiří Šafránek (místopředseda), Josef Chytil 
(jednatel), Jana Lukášová (hospodářka), Ondřej Belfín, Petr Kovařík, Jiří Šírek (členové). 

3)  Hlasování o fúzi Moravského ornitologického spolku a Moravského 
ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO

Předsedkyně MOS seznámila účastníky schůze s historií a současnou situací ohledně sloučení 
MOS s pobočným spolkem ČSO. Po vysvětlení bylo jednomyslně odsouhlaseno veřejné 
hlasování o fúzi. Ta byla jednomyslně schválena všemi 17 přítomnými členy MOS, nikdo 
nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel. 

4) Vystoupení zástupce ČSO

Schůze se zúčastnil ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek. Na úvod svého vystoupení 
vyzval všechny přítomné k minutě ticha na uctění památky RNDr. Jiřího Flouska, předsedy 
ČSO, který nás opustil 14. 11. 2022. Další informace se týkaly současného stavu v 
rezervacích ČSO, personálního obsazení kanceláře ČSO a také vztahu ČSO ke svým 
pobočkám.  

5) Jiří Šírek – přednáška „Co dala střední Morava československé ornitologii“

Přednášející seznámil přítomné s nejzajímavějšími pozorováními/údaji ze střední 
Moravy, které jsou významné i z hlediska avifauny celostátní, případně i mezinárodní 
(vodouš velký, pěnice malá, keptuška běloocasá). 

6) Diskuse, zajímavosti, vzpomínky



Následný program zahrnoval především vzpomínky na roky minulé i vzdálené (stavbu 
stanice ORNIS v letech 1979 – 1981 vzpomněli např. Karel Kavka, Vladimír Uvíra, Pavel 
Fries a Oldřich Šromota), pozorování komentoval i Miroslav Král. Prezentována byla i řada 
fotografií z uplynulých devadesáti let činnosti MOS.

7)  Závěrečné slovo a ukončení schůze

Předsedkyně spolku poděkovala za aktivní účast a popřála všem úspěšný rok 2023, zároveň 
všechny pozvala k dalšímu posezení v restauraci „Za Mlýnem“.

Zapsal:  5. 12. 2022 Ověřil:

Josef Chytil, jednatel MOS Kateřina Ševčíková, předsedkyně MOS


