
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, konané 25.1.2016 v Praze 
Přítomni: Bezděk Aleš, Bílý Svatopluk, Farkač Jan, Hájek Jiří, Jelínek Josef, Kment Petr, Král David, 

Novák Vladimír, Růžička Jan, Schneider Jan, Šťastný Jaroslav, Vrabec Vladimír, revizní komise: 
Chvojka Pavel. 

Omluveni: Benedikt Stanislav, Čížek Lukáš, Konvička Ondřej, Rolčík Jakub, Trýzna Miloš, Skuhrovec 
Jiří.  

Neomluveni: Boháč Jaroslav, Kopecký Tomáš, Laštůvka Zdeněk, Mocek Bohuslav, Moravec Pavel, 
Vávra Jiří Ch., Zbuzek Bořivoj. 

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) webové stránky ČSE (J. Schneider) 
8) různé 

1. J. Jelínek přivítal přítomné, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Výbor je usnášení schopný. 
2. V. Novák: Vloni bylo vybráno 226 200,- Kč za členské příspěvky, nyní je na účtu 456 136,- Kč. 

Sekretariát Biologické olympiády požádal o sponzorský dar pro jubilejní 50. ročník – 40 000 Kč. 
Odsouhlaseno výborem. V. Novák oficiálně poděkoval Martinovi Linhartovi za spolupráci ohledně 
tisku Klapalekiany.  

3. J. Růžička: Klapalekiana 3-4/2015 vyšla na začátku ledna. 1-2/2016 je v přípravě, měla by vyjít 
v létě. Dvě Supplementa jsou v pokročilém stádiu zpracování (Revised check-list of Czech oribatid 
mites; Rákosníčci), měly by vyjít do léta, třetí Supplementum je už rok na recenzi u autorů (nostaci 
2), čtvrté bude pravděpodobně o entomofauně NP České Švýcarsko.  

4. P. Kment: Od roku 2016 bude EJE vycházet pouze elektronicky, zbývající partneři, se kterými jej 
vyměňujeme, dostanou náležitý dopis, budeme s nimi vyměňovat pouze Klapalekianu. Seznam 
všech čísel + článků Klapalekiany bude co nevidět na webu. 

5. K. Farkačová: Tomáš Hájek a Jaroslav Ryšánek byli přijati mezi členy ČSE. Odsouhlaseno výborem. 
6. J. Schneider: EntoDny 2016 budou 27.-29.5.2016 na Křivoklátsku, bude se bydlet v kempu Višňová, 

předběžné přihlášky jsou již distribuovány: na burze v Pardubicích, Otrokovicích, výměnných dnech 
v Praze. Počet účastníků je omezen vzhledem ke kapacitě kempu.  

7. J. Schneider: Na webu je vložený kalendář entomologických akcí (google kalendář, který je sdílený), 
byly upraveny žádané drobnosti. Zatím nejsou upravené a doplněné fotky z několika posledních ED 
a chybí recentní hospodářské zprávy (bude doplněno do měsíce). Jsou navrženy 2 modely údržby 
webu: pravidelná aktualizace jádra Drupalu a pluginů, minimálně 3× do roka (2 000 – 3 000 Kč 
každá aktualizace) // přepracování celého webu, zachování vizuálního stylu, nová responzivní 
šablona (fungoval by i na tabletech a mobilech) – 35 – 40 000 Kč (nebo méně, pokud by texty 
převedl někdo z ČSE) /// model záchrana – každý další hackerský útok by stál cca 5 000 Kč. J. 
Růžička a J. Schneider byli zmocněni výborem k vyřešení situace. Další možnosti by mohly být 
Wordpress/ Joomla – veřejně přístupné programy, které mají dobrou podporu (J. Šťastný). 

8. různé 
i. Jelínek: Byly zaregistrovány nové Stanovy ČSE a byla přijata Zpráva pro RVS. 

ii. Farkač: kauza Truckcentrum Krásný Les – stanovisko ČSE je na www stránkách ČSE 
iii. Farkač: návrh viz Lukáš Čížek – nové vyhlášení NPR Soutok Oslavy a Chvojnice – zmenšení 

a fragmentace současné PR Údolí Oslavy a Chvojnice (NPR by neumožňovala management 
rezervace, bylo by to bezzásahové území – např. louky by zarůstaly atd.). Vyjádření bylo 
odsouhlaseno Výborem ČSE, J. Farkač připraví k odeslání (s podpisem předsedy). 

iv. P. Kment: Vyhlášení soutěže o nejlepší studentskou přednášku a studentský poster v oboru 
entomologie na konferenci Zoologické dny 2016 – schváleno výborem. 

 
Příští schůze výboru bude v první půlce dubna 2016, volební VS v listopadu 2016. 
 
Zapsala: K. Farkačová 
Schválili: J. Jelínek, J. Farkač 
 


