
 P O Z V Á N K A 
 

na podzimní členskou schůzi Jihomoravské pobočky  

České společnosti ornitologické, 
 

 

 

která se koná v sobotu 27. listopadu 2021 v 930 hod. na tradičním místě v přednáškovém 

sále Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 8 (v 1. patře Dietrichsteinského paláce) 

- cca 5 minut chůze od hlavního nádraží.  
 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení, osobní zprávy 
2. Plán činnosti pobočky na rok 2022 (G. Čamlík) 
3. Zpráva o hospodaření pobočky v roce 2019 a 2020 (T. Čamlíková) 
4. Co je nového v projektech „Živá města“, „Zelené horizonty“ a „NF Kosteliska“ (G. 

Čamlík, P. Heralt) 
5. Cílový druh pobočky v roce 2021: labuť velká (V. Mikule) 

6. Vystoupení zástupce výboru nebo sekretariátu ČSO 

7. Ornitologické novinky (V. Škorpíková) 

8. Hnízdění kolpíka bílého, volavky bílé a volavky červené, shromaždiště kormoránů malých   

na jižní Moravě v roce 2021 – stručná předběžná zpráva (G. Čamlík, D. Horal) 

 

Seminář:  

9. Kalous ušatý – Výsledky mapování zimních shromaždišť (G. Čamlík, M. Palička, J. 

Zaňát, P. Berka a další) 
10. Efektivita kompenzačních opatření pro rorýse obecného – předběžné výsledky (K. Horák) 

 

Odborná přednáška: 

11. Jak mi zobák narost – od dialektu po individualitu v ptačím zpěvu (Tereza 

Petrusková) 
 

 
 

(+ další příspěvky účastníků schůze aj.). Předpokládané ukončení schůze cca 1430 hod. Pro 

případné zájemce bude následovat posezení v restauraci – bude upřesněno. 

 

Účastníci budou moci zaplatit členské příspěvky na rok 2021, popř. za minulé roky.   

 

Na shledanou se těší za Jihomoravskou pobočku ČSO 
 

                                                                                                                  Jan Sychra, předseda 

Gašpar Čamlík, jednatel 

David Horal, člen výboru 
 

Případné dotazy směřujte na G. Čamlíka (tel. 731 782 066) nebo e-mail: 

jmpcso@birdlife.cz 

mailto:jmpcso@birdlife.cz


Schůze se uskuteční v souladu s aktuálně platnými epidemiologickými nařízeními. Jelikož je 

možné, že se opatření ještě změní, budete e-mailem a prostřednictvím Fb před schůzí 

informováni, za jakých podmínek se můžete schůze zúčastnit. V současné době víme, že bude 

nutné zkontrolovat certifikáty o očkování nebo prodělání nemoci nebo provedeném testování. 

Rovněž bude nutné ve vnitřních prostorách používat respirátory (zatím s možnou výjimkou pro 

přednášející). Přestože se epidemiologická situace zhoršuje, stále doufáme, že se nám podaří se 

po dvou letech sejít osobně. Předem děkujeme za spolupráci a trpělivost. 

 

Případné dotazy týkající se problematiky kontroly opatření na místě konání schůze 

směřujte na T. Čamlíkovou (tel. 604 300 364) nebo e-mail: jmpcso@birdlife.cz 

 

mailto:jmpcso@birdlife.cz

