Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, konané 19.4.2016 v Praze
Přítomni: Bílý Svatopluk, Hájek Jiří, Král David, Novák Vladimír, Růžička Jan, Schneider Jan, Vrabec
Vladimír, revizní komise: Zbuzek Bořivoj.
Omluveni: Benedikt Stanislav, Bezděk Aleš, Boháč Jaroslav, Farkač Jan, Jelínek Josef, Kment Petr,
Konvička Ondřej, Rolčík Jakub, Šťastný Jaroslav, revizní komise: Chvojka Pavel, Skuhrovec Jiří.
Neomluveni: Čížek Lukáš, Kopecký Tomáš, Laštůvka Zdeněk, Mocek Bohuslav, Moravec Pavel,
Trýzna Miloš, Vávra Jiří Ch.
Program:
1) kontrola zápisu z minulé schůze (D. Král)
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) vyjádření ČSE k Dolnímu Labi (J. Farkač)
8) různé
1. D. Král přivítal přítomné, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Výbor není usnášení schopný.
2. V. Novák: Přehled hospodaření ČSE za posledních 5 let bude zveřejněn na webu ČSE. Rozpočet je
stabilizovaný, každý rok platí příspěvky cca stejně členů. Pokud se bude společnost nadále chovat
tak, jak se chová, neměla by mít problém s existencí. V současné době na účtu 676 545,- Kč.
3. J. Růžička: Nemáme dost rukopisů na to, abychom naplnili první dvojčíslo, vyjde tedy
pravděpodobně na podzim. Výzva pro všechny, aby dodali rukopisy, aby mohlo číslo vyjít co
nejdříve. Úvaha o zrušení supplement – přináší mnohonásobně více práce pro redakční radu, než
běžná čísla, špatná komunikace s autory. Ale – přišli bychom o dotaci, kterou už nikdy nezískáme
zpět. Scopus zamítl zařazení do databáze Scopus, můžeme o to požádat nejdříve za dva roky
(podívali se na web ve chvíli, kdy byl napaden hackery a jejich důvod je, že nemáme funkční
webové stránky). Webové stránky pro Klapalekianu jsou ve vývoji.
4. P. Kment omluven.
5. K. Farkačová: Habarta Jan, Krejčíř Miloš a Procházka Jiří byli přijati mezi členy ČSE. Odsouhlaseno
výborem.
6. J. Schneider: EntoDny plně obsazeny, zájem velký. Vše je zařízeno. Žádost o povolení sběru v NPR
– nyní ve správním řízení. Fotky z posledních ED zatím na webu nejsou, budou do další schůze.
7. J. Farkač omluven.
8. Různé
i. Na výbor přišel e-mail od pana Martina Justa s otázkami ohledně kolektivního členství –
výbor prosí J. Farkače a J. Rolčíka o odpověď.
ii. J. Růžička: snaha přihlásit Klapalekianu do Web of Science, což zřejmě funguje tak, že se jim
posílá tištěné vydání a oni po čase reagují. Časopis posíláme, ale oni stále nereagují. Pokusíme
se sehnat nějakého kontaktního člověka, se kterým by to šlo řešit.
Příští schůze výboru bude v září.
Zapsala: K. Farkačová
Schválil: D. Král

