
 

 

Veřejný zápis ze schůze výboru ČSO ze dne 5. 2. 2019  

Praha, Na Bělidle 34 

Přítomní členové výboru: Bělka, Fejfar, Flousek, Kaminiecká, Kodet, Koleček, Kubelka, Pospíšil, 
Pudil. 

Za kancelář: Vermouzek, Hošková, Klvaňová. Za pobočky: Čamlík, Molitor. 

Elektronickým hlasováním bylo v období mezi jednáními výboru schváleno členství ČSO v FSC. 

Výbor projednal prvotní analýzu podkladů z pracovní schůzky k problematice regionální spolupráce. 
Pracovní skupina navrhne celkovou koncepci pomoci regionům a předá ji výboru k dalšímu řešení. 

Při jednáních FSC bude ČSO zastupovat T. Pospíšil, který výboru do 31. 12. navrhne další náměty 
aktivit týkajících se lesů. 

Výbor potvrdil dřívější záměr na proměnu formy jarní členské schůze v Praze. On příštího roku se 
změní na méně formální setkání; v ideálním případě by se časem mohla stát schůzí zatím stále 
scházející pražské pobočky. 

Z. Vermouzek informoval výbor o průběhu úspěšného „Krmítkového projektu“ a následném 
zpracování dat.  

Zemědělskou petici již podepsalo více než 11 tisíc lidí. Další propagace je v plánu. 

Od 1. 1. je novou vedoucí Oddělení mezinárodního monitoringu a výzkumu A. Klvaňová. P. Voříšek 
bude minimálně do poloviny roku pracovat na celý úvazek. 

Na Josefovských loukách byly vykoupeny velké pozemky od církve. Koně se pokusně pasou v části, 
která je hodně zarostlá i dřevinami. SPÚ bude rozšiřovat provoz zavlažovacích kanálů. 

Fundraising byl v v roce 2018 úspěšný, přibyly přímé dary od firem, často je k tomu přimějí aktivní 
členové. Stoupá i počet nečlenů – dárců.  

Nový web – stále chybí členská sekce, je to dlouhodobá záležitost. Chybí anglická verze. Jednotlivé 
informace se průběžně doplňují. 

Návrhy na cenu ČSO: Rozhodnutí o laureátech odloženo. Z. Vermouzek pošle do 15. 6. všechny 
došlé návrhy. 

V. Kodet informoval o iniciativě V. Čížka týkající se českého názvosloví ptáků. Mělo by se sjednotit 
užívání jednoho názvosloví. V. Kodet zkusí zprostředkovat kontakt mezi FK ČSO a V. Čížkem. 

Výbor pokládá „Dokument na ochranu hnízd v lesích“ zpracovaný Pobočkou ČSO na Vysočině za 
velmi přínosný a doporučuje jeho aplikaci ideálně na celém území ČR, ale je nutno sjednotit 
doporučení v něm obsažené s dalšími podobnými dokumenty. 

Jihočeská konference: Bude v termínu 27.—29. 9. V Českých Budějovicích. Součástí bude sobotní 
členská schůze ČSO.  


