
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, konané 9.10.2012 v Praze 
Přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, S. Bílý, J. Hájek, J. Jelínek, P. Kment, D. Král, V. Novák, J. Rolčík, 
J. Růžička, J. Schneider, J. Skuhrovec, J. Šťastný. 
Omluveni: J. Boháč, L. Čížek, J. Farkač, Z. Laštůvka, P. Moravec, M. Trýzna, V. Týr. 
 
 
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 (12.6.2012). Výbor je 

usnášení schopný. 
2. V. Novák: Hospodářská situace ČSE je uspokojivá, členské příspěvky se platí průběžně. 
3. J. Růžička: Klapalekiana 1-2/2012 vyšla podle předpokladů, 3-4/2012 vyjde do konce roku 

2012, zatím je cca 200 stran rukopisů. Odevzdáno do tiskárny Supplementum za rok 2011. 
Výbor odsouhlasil vyplacení odměny za generování map do článků Klapalekiany. 
Supplementa budou vycházet i v příštích letech. Klapalekiana 3-4/2012 bude barevná. 

4. P. Kment: Podařilo se sehnat další brigádnici do knihovny, budou zaevidovány nové svazky. 
Část starého nákladu Klapalekiany  je přebytečná, zvažuje se nechat k rozebrání např. na 
Zoologických dnech/ Entodnech. J. Rolčík a D. Král vezmou nějaké zásoby na Výměnné dny 
27.10.2012 k rozebrání. J. Schneider napíše na EntoForum, k vyzvednutí na sekretariátu. J. 
Jelínek se zeptá na RVS, jestli vůbec můžeme stará přebytečná čísla rozdávat. 

5. K. Farkačová: Petr Boža byl přijat za řádného člena. Lubomír Klátil, Robert Navrátil a Duncan 
Sivell byli přijati za mimořádné členy. 

6. J. Schneider: Účastníci z ED 2012 mají vzor, jak mají zpracovávat data. ED 2013 budou 
v Beskydech. Předběžné přihlášky budou distribuovány od Pardubické burzy (12.1.2013). 

7. různé 
i. J. Rolčík: Stanovy jsou v přípravě, během zimy spolu s J. Farkačem předloží návrh (na 

příští schůzi). 
ii. V další členské poště bude leták s výzvou k doplnění údajů na web (napíše D. Král). 

iii.  J. Schneider: jsou vyznačené části webové stránky ČSE, které se mají přeložit do 
angličtiny, J. Schneider pošle výboru mailem ke zkontrolování. J. Jelínek zařídí 
překlad (+ kontrola Max Barclay, zařídí J. Růžička). 

iv. S. Benedikt žádá o příspěvek na provozování webové stránky pobočky. Výbor souhlasí, 
že po dobu trvání funkčních webových stránek bude hosting platit ČSE. 

v. S. Benedikt: do příštího výboru se pokusí připravit návrh žádosti o průchodnosti 
činnosti členů ČSE v rámci chráněných území v ČR. 

vi. Příští schůze bude na začátku prosince. 
 
 
 
Zapsala: K. Farkačová 
Schválil: J. Jelínek 
 


