
Pozvánka na schůzi Společnosti pro ochranu motýlů – SOM

která se koná dne v kavárně „U svaté Ludmily“, Francouzská 1, vchod 
z náměstí Míru   
                                         

3. března 2012  
od 14.00 hod.

Jménem výboru SOM si dovoluji pozvat všechny stávající členy               
a zároveň i nové zájemce o členství.

Za výbor SOM

Alois Pavlíčko
předseda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stručný program schůze       

1. Schválení nových členů (účast osobní zájemců o členství + dva ručitelé)

2. Informace od  poslední schůze, zápis z výboru
    
3. Zprávy o distribuci knih 2011, hospodaření, včetně informace o prodeji  

4. Finanční pohledávky  a členské příspěvky

5. Zpráva a vývoj situace (web, data, databáze)

6. Stav okolo Projektu na záchranu druhů (Boletice-Šumava) u OPŽP 

7. Návrh akcí na rok 2012, včetně organizace a zajištění (Rabí, vojenské prostory)

8. Mapování 2012, informace včetně  veřejné zakázky velkého rozsahu u AOPK (mapování a 
monitoring motýlů 2012-2015)

9. Aktualizace adresáře – adresy, telefony, emaily, změna SPZ auta pro povolenky.. (kdo    
    nemůže přijet, přijít pošle na vědomí předem na mysakus@volny.cz)

10. Různé a diskuze 
 účast na nejbližších akcích – management druhů a stanovišť /III-IV Šumava, Boletice –

kácení + úklid/
 možnost vydání sborníku „Motýli Českého krasu“
 informace o lepidopterologickém kolokviu v Košicích 30.9. – 1.10. 2011 (Uřičář, Bělín)
 vystoupení zástupce a hosta odboru monitoringu AOPK + případné školení práce 

s NDOP
 Převzetí zjištění „Můří noc“ – informace, výsledky P. Heřman

11. Ukončení vlastní schůze (do 15.50) 

ŠKOLENÍ NA UKLÁDÁNÍ DAT – NDOP AOPK ČR, možnosti databáze (hesla a kódy jste 
obdrželi v průběhu roku, aktualizováno v srpnu, vyzkoušejte si do schůze systém... dotazy na 
místě) – předpokládaná aktualizace seznamu oprávněných osob, odeslání po schůzi pro AOPK  

Poznámka: 
Termín je stanoven v den mezinárodního setkání entomologů - výměnných dnů „Burza Malého“
v domě železničářů na nám. Míru (stanice metra trasy A – Nám. Míru).
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