Pozvánka na schůzi Společnosti pro ochranu motýlů – SOM
která se koná na AOPK ČR, Kaplanova 1, Chodov (3 minuty od metra C),
směrem do centra vpravo po lávce u kruhového objezdu, bývalý SFŽP,
za budovou Policie a ČP (parkování dostatečné). Podrobnosti a mapka dole.
3. října 2015 (sobota)
od 13.30 hod.
Jménem výboru SOM si dovoluji pozvat všechny stávající členy a zároveň i nové
zájemce o členství. Občerstvení zajištěno (švédský stůl, nápoje).
Za výbor SOM

Alois Pavlíčko
předseda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stručný program schůze
1. Schválení nových členů (účast osobní zájemců o členství + dva ručitelé), představení nových
průkazek (osobní, automobilové)
2. Informace od poslední schůze (III.2015)
3. Dílčí zprávy o distribuci knih v roce 2015, hospodaření, včetně informace o prodeji knih
4. Finanční pohledávky k 1.10. 2015 a členské příspěvky 2015
5. Volba nových orgánů společnosti
6. Mapování, monitoring 2015 - informace včetně výsledků (prezentace A. Pavlíčko)
7. Stav okolo projektů Projektu na záchranu druhů (Boletice-Šumava) u OPŽP,
8. Návrh akcí na rok 2016, včetně organizace a zajištění (nové projekty, druhová ochrana,
vojenské prostory, další zdroje a činnosti..)
8. Aktualizace adresáře – adresy, telefony, emaily, změna SPZ auta pro povolenky..
(kdo nemůže přijet, přijít pošle na vědomí předem na mysakus@volny.cz) v kopii, případně
omluvy k účasti alois.pavlicko@seznam.cz, případně pověření o zastupování při volbě
9. Finalizace dokumentů a formálních podkladů vyplývajících ze smluvních závazků spolku
z roku 2015 (Maturna, Brdy, OPŽP – managementy, Norské fondy, cestovné Doupov..).
10. Různé a diskuze
 účast na nejbližších akcích – management druhů a stanovišť Šumava, Boletice,
Zámkovská hora.. (kácení + úklid)
 publikace „Motýli Českého krasu“ (Heřman), Motýli IV. Academia, Atlas MEB3 –
převzetí, možné další objednávky
 Kolokvium 2015 (informace o akci, V. Vrabec)
11. Ukončení vlastní schůze do 17.00, vzhledem k volbě orgánů společnosti.
ŠKOLENÍ NA UKLÁDÁNÍ DAT – NDOP AOPK ČR, možnosti databáze, praktické
vyzkoušení na místě. Pro zadávání je připraveno napojení pro PC a dataprojekce (notebooky
sebou, nebo deník, co chcete zkusit zapsat + heslo!). Můžeme zkoušet na 12 připojeních.
SEMINÁŘE: EHP a NF (projekt – studie, mapování a monitoring evropsky významných
přástevníků CHelis maculosa - Watsonarcia casta) – viz bod 6.
Poznámka:
Termín je stanoven na první sobotu - výměnné dny „Burza Malého“ na Pankráci
(těsně nad stanicí metra C – Pankrác) 3. a 4.10. 2015

Praha - entomologická burza - sobota 3.10.2015, od 10-18 hod a neděle 4.10.2015 od 9-14
hod. Komerční Centrum CITY, Na Strži 65/1702,140 00 Praha 4. Mezinárodní setkání
sběratelů a chovatelů brouků, motýlů a ostatních skupin hmyzu. Součástí je nákup, prodej
entomologických potřeb a odborné literatury . Informace na mob.: +420 737 728 312, p. Malý
Odjezdy metra „C“ SOBOTA (6) NEDĚLE (+)
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Pankrác – KC CITY, Na Strži 65. Místo konání burzy

Obchodní centrum Chodov, AOPK ČR – příchod od stanice metra „C“ stanice Chodov

POZVÁNKA

Společnosti pro ochranu motýlů – SOM
na
informativní, průběžný seminář k projektu
Studie a příprava odborných podkladů pro ochranu
přástevníků
mařinkového (Watsonarctia casta) a svízelového (Chelis
maculosa)
v letech 2015–2016

který se koná na AOPK ČR, Kaplanova 1, Chodov (3 minuty od metra C),
směrem do centra vpravo po lávce u kruhového objezdu, za budovou Policie
(parkování dostatečné). Podrobnosti a mapka dole.
10. října 2015 (sobota)
od 15.00 hod.
Program : Vstupní prezentace a průběh prací v rámci projektu
Dílčí informace mapovatelů a monitorovatelů
Diskuse, závěr
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska / Supported by grant from Iceland,
Liechtenstein and Norway
http://www.eeagrants.cz/cs/propagace/propagacni-a-publikacni-cinnost/ehp-a-norske-fondy--programy-pro-cr-info-962
http://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty/pokyny

