
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, konané 6.3.2015 v Praze 
Přítomni: Bezděk Aleš, Bílý Svatopluk, Farkač Jan, Hájek Jiří, Jelínek Josef, Kment Petr, Král David, 

Rolčík Jakub, Růžička Jan, Schneider Jan, Šťastný Jaroslav, Vladimír Vrabec; revizní komise: 
Skuhrovec Jiří, Zbuzek Bořivoj. 

Omluveni: Chvojka Pavel, Laštůvka Zdeněk, Novák Vladimír, Vávra Jiří Ch. 
Neomluveni: Boháč Jaroslav, Konvička Ondřej, Mocek Bohuslav, Moravec Pavel, Trýzna Miloš, 

Benedikt Stanislav, Čížek Lukáš, Kopecký Tomáš.  
Program: 

1) kontrola zápisu z minulé schůze (J. Jelínek) 
2) hospodářská zpráva (V. Novák) 
3) redakční zpráva (J. Růžička) 
4) zpráva knihovníka (P. Kment) 
5) členské záležitosti (K. Farkačová) 
6) Entomologické dny (J. Schneider) 
7) různé 

1. J. Jelínek přivítal přítomné, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Výbor je usnášení schopný. 
2. V. Novák: omluven 
3. J. Růžička: Pro Klapalekianu je zatím málo rukopisů, Supplementum od Mika (Revised check-list of 

Czech oribatid mites…) přišlo opravené a mělo by vyjít teď na jaře 
4. P. Kment: je naskenovaná Klapalekiana 1993-2007, nyní se budou skenovat Supplementa. Snížení 

ceny na 50,- více než 2 roky staré ročníky, odsouhlaseno přítomnými členy výboru 
5. J. Schneider: momentálně je přihlášeno 55 lidí, kapacita je 65.  
6. různé 

i. stanovy – doplnění na doporučení notářky 
ii. členové Společnosti, kteří dluží data z ED minulých let do nálezové databáze, pokud nedoplní, 

neprodlouží se jim smlouva s AOPK na další rok 
iii. J. Farkač – ceny pro BiO, podíl na tisku přípravné brožury, ceně na Ústředním kole BiO na 

MENDELU a Letním odborném soustředění BiO v Běstvině – 40 000,- Kč – odsouhlaseno 
přítomnými členy výboru (viz také dopis hospodáře níže, příloha 1.) – tedy např. stránka 
v brožuře + propagační letáky na univerzity (možnost dostat se k výhodám – spolupráce 
s AOPK apod.) – propagační leták připraví Farkač, Rolčík, grafiku udělá Schneider 

iv. P. Kment – na ZooDnech 2015 jej zastoupil Igor Malenovský, zvítězil Michael Kotyk 
(přednáška) a Lukáš Drak (poster) – J. Jelínek poděkuje Malenovskému. 
 

 
Příští schůze výboru bude cca první týden v květnu. 
 
Zapsala K. Farkačová 
Schválil J. Jelínek 
 



Příloha 1. 
Vladimír Novák; 26. 2. 2015 20:16  
Vážený pane předsedo a vážený pane vědecký tajemníku,  
bohužel se stalo to, čeho jsem se trochu obával; v pátek 6.3. se budu vracet z malé zahraniční cesty a dle 
pokynů, které přišly před pár dny letadlo přiletí do Prahy až ve 22 hodin. Musím se tedy bohužel 
omluvit ze schůze výboru společnosti a také z následného Valného shromáždění společnosti.  
Jen bych se rád vyjádřil alespoň takto k připravovanému návrhu pana vědeckého tajemníka na podporu 
předmětové soutěže Biologická olympiáda. Z připravovaného návrhu je zřejmé, že záměrem je, aby se 
ČSE stala partnerem Biologické olympiády. Samozřejmě to předpokládá i vyšší finanční podporu této 
věci.  
1. Souhlasím s tím, aby se ČSE více profilovala a více podpořila tuto aktivitu; tedy aby se stala 
partnerem Biologické olympiády.  
2. Jde o vyšší stupeň prezentace ČSE mezi mladými lidmi (společnost nebude mít pouze v brožuře 
inzerát s nabídkou členství). ČSE se stává partnerem olympiády a udělením samostatné ceny pro 
nejlepší v Ústředním kole BiO se jistě výrazně zviditelní.  
3. Každý rok ubývá členů ČSE; to je dáno zejména tím, že se neobjevují v řadách ČSE mladí zájemci o 
členství. Domnívám se, že pokud se tímto způsobem bude ČSE podílet a prezentovat v Biologické 
olympiádě, je rozhodně vyšší šance získat pro společnost více mladých biologů – budoucích 
entomologů.  
4. Domnívám se, že v současné finanční situaci si společnost může dovolit pro rok 2015 podílet se na 
této akci částkou okolo 40.000,- Kč ročně.   
Ještě jednou se omlouvám za neúčast a zdravím Vás, Vladimír Novák 

 


