
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.    
                                          

 

2. března 2013 (sobota)  

od 14.00 hod. 
 

Jménem výboru SOM si dovoluji pozvat všechny stávající členy               

a zároveň i nové zájemce o členství. Občerstvení zajištěno (švédský stůl, pití) 
 

Za výbor SOM 

Alois Pavlíčko 
předseda 

 

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

Stručný program schůze         

 

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

2. Informace od  poslední volební schůze (III.2011), řádné schůze (X.2012) a výboru 
     
3. Zprávy o distribuci knih 2012, 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, Proserpina a Maturna pro   

    AOPK ČR (promítání)  
 

7. Návrh akcí na rok 2013, včetně organizace a zajištění (nový projekt u SFŽP, vojenské  

    prostory, další zdroje a projekty) 
 

8. Mapování 2013, informace včetně výsledků veřejné zakázky u AOPK (mapování a monitoring  

    motýlů 2012-2015) a Kolokviu Olomouc (I. 2013) 
 

9. Aktualizace adresáře – adresy, telefony, emaily, změna SPZ auta pro povolenky.. (kdo     

    nemůže přijet, přijít pošle na vědomí předem na mysakus@volny.cz) 
 

10. Volba výboru a revizní komise 
 

11. Různé a diskuze  

 účast na nejbližších akcích – management druhů a stanovišť 2013-2015 Šumava, 

Boletice, Zámkovská hora.. (kácení + úklid) 

 stav okolo sborníku „Motýli Českého krasu“ 

 potvrzení dokladů k projektům / kontrola převzetí odměn (Proserpina, Maturna, Boletice-

Šumava) 

 publikační a vydavatelská činnost 
 

12. Ukončení vlastní schůze do 16.00, následuje školení na ukládání dat (NDOP) do 17.00. 

 

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) – pokračování schůze se zaměstnancem AOPK ČR (garant za Lepidoptera) R. Hejdou. 

Pro praktické školení zadávání je připraveno napojení pro PC a dataprojekce (notebooky sebou, 

nebo deník, co chcete zkusit zapsat + heslo!). Můžeme zkoušet na 12 připojeních s instruktory.    

mailto:mysakus@volny.cz


 

Poznámka:  

Termín je stanoven v první den mezinárodního setkání entomologů - výměnných dnů „Burza 

Malého“  na Pankráci (v blízkosti metra C – Budějovická, od burzy 1 stanice busem č.118 , 

124, 170 z Krčská  nebo 5 min. chůze na C - Budějovická). 

 

č. 118   13… 14  29  44   

č. 124   13…   13  28A  43  

č. 170  13…  21  51  

 
2.3. 2013   

Entomologická burza Praha a mezinárodní setkání sběratelů a chovatelů brouků, 

motýlů a ostatních skupin hmyzu. Součástí je nákup, prodej entomologických potřeb a 

odborné literatury. - Komerční Centrum CITY, Na Strží 65/1702, 140 00 Praha 4. 

Informace na mob.: 737 728 312 
 

 
 

 

 



 
 

 


