Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, konané 9.11.2010 v Praze
Přítomni: A. Bezděk, J. Jelínek, P. Kment, D. Král, V. Novák, J. Růžička, T. Růžička.
Omluveni: S. Benedikt, S. Bílý, J. Farkač, J. Hájek, M. Knížek, Z. Laštůvka, J. Rolčík, J. Schneider, J.
Šťastný, V. Týr, J. 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) různé
1) J. Jelínek přivítal přítomné, kontrola zápisu z minulé schůze; smlouva o dalším pronájmu
místnosti Společnosti bude podepsána do konce roku.
2) Hospodářská zpráva (V.Novák) – proběhla revize hospodaření, kontroly z Finančního úřadu i
z Akademie věd, obě kontroly byly bez problému. Návrh reklamy v Klapalekianě – 1 stránka
černobílého textu 3000,- Kč; desky vnitřní černobílá 6000,- Kč, barevná 10000,- Kč. Problém
barevného tisku článků v Klapalekianě bude projednán s tiskárnou. Příspěvek pro pobočky a
sekce na kalendářní rok na tisk materiálů, internetový časopis, webové stránky: pobočka
navrhne projekt, stanoví přibližnou cenu, doloží svoji aktivitu, uvede počet členů, předkládá
pravidelné zprávy o činnosti. Potom to hospodář předloží výboru k odsouhlasení. Bude
uvedeno na webu Společnosti a vyjde ve Zpravodaji. Hlasování výboru proběhlo přes e-mail –
odsouhlaseno.
3) Redakční zpráva (J. Růžička) – Supplementum nosatců bylo rozděleno na dvě části.
Klapalekiana 3-4/2010 je v sazbě. Supplementum 2011 – Členovci jeskyní ČR.
4) Zpráva knihovníka (P. Kment) – bude znovu uzavřena smlouva s brigádníkem na evidenci
přírůstků.
5) Členské záležitosti – Roman Mlejnek přijat výborem za řádného člena, Milan Fuksa za
mimořádného člena. Hlasování výboru proběhlo přes e-mail.
6) Různé
a. J. Růžička – usilovat o zařazení Klapalekiany do dalších databází časopisů.
b. J. Růžička – aktualizovat vzhled přihlášky do Společnosti, upraví K. Farkačová, pošle
výboru ke schválení (nebudou podpisy doporučujících členů, bude logo, uvést, na
kterou adresu posílat poštu; dotazník vypustit).
Zapsala Klára Farkačová
Verifikoval Josef Jelínek

