
Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného dne 6.3.2010 v Praze 
Přítomni: J. Bezděk, S. Bílý, Z. Černý, J. Farkač, E. Hajdaj, P. Hajdaj, J. Hájek, P. Chvojka, J. Jelínek, P. 
Kment, M. Knížek, Z. Koleška, D. Král, Z. Malinka, V. Melich, V. Novák, J. Plecháč, J. Růžička, J. Schneider, 
M. Skuhravá, V. Skuhravý, M. Sláma, T. Soldán, A. Šíma, A. Trmal, S. Urban, R. Veselý. 

1) J. Jelínek přivítal přítomné a zahájil Valné shromáždění. 
Shromáždění přijalo změnu programu (bod 2 hospodářská zpráva, bod 3 zpráva knihovníka, bod 

4 redakční zpráva, bod 5 diskuze). 
J. Jelínek poděkoval V. Malému za účast v kauze E. Kučery a P.Šváchy, apeloval na všechny 

členy společnosti sbírající v zahraničí (legalizace činnosti). 
J. Jelínek poděkoval dr. J. Vitnerovi za dlouholetou práci pro ČSE. 
J. Jelínek poděkoval J. Boháčovi a T. Soldánovi za organizaci Sympozia v Českých 

Budějovicích, vyjádřil lítost nad neúčastí členů ČSE. 
J. Jelínek poděkoval J. Schneiderovi a V. Vrabcovi za organizaci Entomologických dnů 2008 a 

2009, dále vyzývá členy, aby předali případné výsledky sběrů J. Schneiderovi. 
J. Jelínek poděkoval manželům Skuhravým za reprezentaci ČSE – práci manželů Skuhravých 

Gall midges (Diptera: Cecidomyidae) of Austria ve Studia Dipterologica 15 ocenil Förderkreis für 
Allgemeine Naturkunde (Biologie) v Jeně cenou za nejlepší entomofaunistickou práci ve střední 
Evropě za rok 2009. J. Jelínek jim poblahopřál k tomuto úspěchu. 
 
2) Hospodářská zpráva (V. Novák) 

Hospodaření ČSE vykazuje oproti minulému Valnému shromáždění dobrý stav. V. Novák 
vyzval ke získávání peněz pomocí inzercí apod. Na výrazném zlepšení hospodaření se podílela 
zejména změna ve placení mezd a pojištění (z výdajů 200.000,- za rok 2007, přes 120.000,- za rok 
2008 na 105.000,- za rok 2009). 
 
rok příjmy 

celkem 
dotace členské 

příspěvky 
výše čl. 
příspěvku 

ostatní výdaje 
celkem 

ostatní 
náklady 

mzdy daně 
odvod 

výsledek 

2007 699.8 260 335.4 550,- 104.4 672.3 476.9 132 63.4 -27.5 
2008 607.2 255 315.2 550,- 37 481.4 359.7 116.6 5.1 +125.8 
2009 625.8 260 349.6 550,- 16.2 502.8 397.9 90.5 14.4 +123 
 
3) Zpráva knihovníka (P. Kment) 

Knihovna ČSE eviduje k 5. březnu 2010 celkem 24.519 svazků, převážně časopisů, které jsou 
získávány výměnou za časopis Klapalekiana, v menší míře pak za European Journal of Entomology a 
rovněž z darů. 

Vzhledem k uspokojivé finanční situaci společnosti byla v roce 2009 najata brigádnice na 
evidenci nových přírůstků do knihovny, díky čemuž se podařilo srovnat téměř dvouletý skluz 
v evidenci. Pokud se finanční situace bude vyvíjet i nadále příznivě, předpokládá se pokračování 
brigády i v letošním roce s tím, že kromě evidence přírůstků by se započalo s přepisem lístkové 
kartotéky do elektronické podoby tak, aby byla kartotéka přístupná on-line na internetových stránkách 
Společnosti. 

Byl přijat nový knihovní řád, který umožňuje pouze prezenční výpůjčky s tím, že veškerá 
literatura se bude kopírovat přímo na sekretariátu. Toto opatření by mělo zamezit ztrátám jednotlivých 
svazků, ke kterým bohužel v minulosti docházelo. Opatření bude v nejbližší době podpořeno nákupem 
nové kopírky. 

V otázce poškozených regálů v knihovně ve Viničné 7 bylo zahájeno jednání se servisní firmou, 
k opravě by mělo dojít v brzké budoucnosti. 

V knihovně na sekretariátu ČSE ve Viničné 7 jsou v současnosti uloženy asi 2/5 fondu 
zahrnující nejvýznamnější tituly. Zbylé 3/5 jsou umístěny v depozitáři Entomologického oddělení 
Národního muzea v Horních Počernicích. Fondy uložené v Horních Počernicích se již podařilo srovnat 
podle signatur, tak aby bylo možné na požádání vyřídit požadavky na výpůjčku, není však dostatek 
regálů k jejich uložení. Tento problém se asi jako jediný nepodaří v dohledné době uspokojivě vyřešit. 
 



4) Redakční zpráva (J. Růžička) 
Za roky 2008-2009 bylo v Klapalekianě vydáno celkem 115 článků. 
V roce 2008 měly čísla 1-2 a 3-4 dohromady 322 stran a 53 článků, vyšlo i Supplementum 

Scarabaeidologické sekce, které mělo 201 stran a 7 článků, aktualizovaný checklist a rozsáhlou 
faunistickou práci o vrubounech ČR a Slovenska. 

V roce 2009 měly čísla 1-2 a 3-4 dohromady 301 stran a 50 článků, dvojčíslo 3-4 je nyní v tisku. 
Supplementum sekce pro výzkum mandelinkovitých a nosatcovitých brouků obsahuje komentovaný 
checklist nosatců a velkou taxonomickou práci, vyjde během 4 měsíců. 
V roce 2010 proběhla reorganizace redakční rady, podařilo se získal Maxe Barclayho z Londýnského 
muzea pro jazykovou revizi angličtiny. Dvojčíslo 1-2 je nyní v přípravě, obsahuje dvě velké práce 
(faunistiku motýlů v ČR a taxonomii afrických drabčíků), Supplementum bude věnováno členovcům 
jeskyní ČR. 
 
5) Diskuze 

M. Sláma: životní reminiscence. 
A. Šíma: chybějící vize ČSE do budoucnosti; zdůraznil, že i přes rok a půl práce na webových 

stránkách stále nejsou spuštěny, reagoval J. Schneider, že nový web bude zprovozněn do několika 
týdnů, nyní je zaplněn z 2/3. 

A. Šíma: chybí neformální periodikum pro „zelené entomology“, reagoval S. Bílý: vysoká 
úroveň Klapalekiany musí být, dostáváme na ni dotace a na tom stojí celá ČSE; P. Kment: chystá se 
internetový časopis Západočeské pobočky; a T. Soldán: pro větší specializace existují sekce. 
V současnosti se jako jediná schůdná cesta pro podobný časopis jeví internet. 
 
6) Volba Čestných členů ČSE 

P. Kment přednesl životopis R. Rozkošného. Prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc. byl 
jednohlasně zvolen čestným členem. 

J. Jelínek přednesl životopis B. Klausnitzera. Prof. Dr. Bernhardt Klausnitzer byl zvolen 
čestným členem (jeden se zdržel hlasování). 
 
Zapsala Klára Farkačová 
Verifikoval Josef Jelínek 


