Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, konané 27.4.2010 v Praze
Přítomni: S. Benedikt, S. Bílý, J. Farkač, P. Chvojka, J. Jelínek, Z. Kejval, P. Kment, V. Novák, J.
Rolčík, J. Růžička, T. Růžička, J. Schneider, K. Schön, V. Vrabec.
Omluveni: A. Bezděk, J. Boháč, J. Hájek, M. Knížek, D. Král, Z. Laštůvka, V. Týr, J. Ch. Vávra.
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) www stránky (J. Schneider)
8) různé
1) J. Jelínek přivítal přítomné, kontrola zápisu z minulé schůze;
2) hospodářská zpráva (V. Novák): dotace RVS AV ČR přišla v plné výši (260.000,- Kč),
finanční situace je v pořádku;
3) redakční zpráva (J. Růžička): vyšla Klapalekiana 3-4/2009, Supplementum 2009 je v realizaci;
4) zpráva knihovníka (P. Kment): oprava regálů je zajištěná. Stanovena cena pro staré ročníky
Zpráv ČSE: Acta entomologica bohemoslovaca za 10,-Kč. EJE ročníky 90-95 za 20,-Kč, od
ročníku 96-102 za 50,-Kč za číslo. Klíče – už máme jen zbytky, cena bude stanovena
dodatečně;
5) David Sommer přijat za mimořádného člena, Martin Škorpík přeřazen mezi řádné členy;
6) Entomologické dny (J. Schneider): vše je zařízené, ještě jsou volná místa. Naplánováno 5
různých lokalit, navštíví se 3-4 lokality;
7) webové stránky (J. Růžička): proběhla změna designera, do konce příštího týdne budou
stránky spuštěny. Omluva za zdržení (J. Schneider). Správci sekcí budou mít přístup pro
administrátory;
8) různé:
a. výbor bere na vědomí informaci o zrušení Severočeské pobočky (K. Schön);
b. úprava webových stránek Západočeské pobočky (www.zpcse.cz), výbor odhlasoval
jednorázový příspěvek 5.000,- Kč na designera;
c. debata o podmínkách pro pobočky a sekce na získání příspěvku od ČSE (připraví V.
Novák);
d. poster pro výstavu (J. Jelínek): RVS dodá na začátku května instrukce, jak má
vypadat, užší pracovní skupina (J. Jelínek, J. Schneider, V. Novák);
e. stanovisko ČSE k oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení „Řízené splouvání Teplé
Vltavy v úseku Soumarský most - most u Pěkné“, J. Farkač a J. Jelínek pověřeni
výborem jednat jménem ČSE;
f. žádost ENTÚ AV ČR o podporu k vyhlášení CHKO Soutok, výbor odsouhlasil,
pověřil J. Farkače, aby dále za ČSE jednal;
g. výbor schválil dar 3 kompletních řad Klapalekiany pro Biologickou olympiádu jako
ceny;
h. výbor společnosti děkuje Stanislavu Snällovi za darování časopisu Entomologisk
Tidskrift;
i. diplomy čestným členům vyplní J. Jelínek;
j. příští schůze bude 18.9.2010 ve 12:00 v rámci Setkání entomologů.

Zapsala Klára Farkačová
Verifikovali přítomní členové výboru dne 27.4.2010.

