
Zápis ze schůze výboru České společnosti entomologické, konané 31.1.2014 v Praze 
Přítomni: S. Benedikt, A. Bezděk, S. Bílý, L. Čížek, J. Farkač, J. Hájek, J. Jelínek, P. Kment, O. 
Konvička, D. Král, V. Novák, J. Rolčík, J. Růžička, J. Schneider, J. Šťastný, J. Ch. Vávra, V. Vrabec; 
revizní komise: P. Chvojka, J. Skuhrovec. 
Omluveni: Z. Laštůvka, M. Trýzna. 
Neomluveni: J. Boháč, T. Kopecký, Z. Laštůvka, B. Mocek, P. Moravec, B. Zbuzek. 
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 
8) Stanovy ČSE (J. Farkač, J. Rolčík) 

1. J. Jelínek přivítal přítomné, provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Výbor je usnášení schopný. 
2. V. Novák: Hospodářská situace Společnosti je uspokojivá, od RVS AV ČR bychom měli dostat 

dotace na Ediční činnost a Knihovnu 261 000,- Kč. Členské příspěvky za loňský rok má zaplaceno 
zatím pouze zhruba polovina členů. 

3. J. Růžička: Klapalekiana 3-4/2013 vyšla těsně před Vánoci. Suppl. (L. Miko) není dodělané. 
Členovci jeskyní budou jen brouci, mělo by být do léta, katalog nosatců je ve stádiu rozpracování. 
Další Supplementum bude Entomofauna NP České Švýcarsko. J. Růžička se rozhodl opustit místo 
hlavního redaktora Klapalekiany, hledá nástupce.  

4. P. Kment: knihy jsou evidovány 2 brigádnicemi. Byla provedena revize výměny, všem institucím, od 
kterých nám nějaká čísla chybí, byl poslán dopis s výzvou k doplnění. Některé instituce nereagovaly, 
následkem toho bude snížen počet vyměňovaných Klapalekian. Budou naskenovány starší Zprávy 
ČSE a posléze starší Klapalekiany a poskytnuty on-line, musí se ale vyřešit otázka autorských práv. 
Na webu Společnosti jsou odkazy na jiné časopisy, je potřeba najít dobrovolníka, který by stránku 
udržoval aktuální. 

5. K. Farkačová: Ivan Majer, Jiří Skala, Jaroslav Dokulil st. a Jaroslav Dokulil ml. požádali o členství – 
jednomyslným hlasováním byli přijati za mimořádné členy. 

6. J. Schneider: Momentálně je přihlášeno cca 30 účastníků, ubytování bude u Třebaně v kempu 
Ostrov. Je předběžně vybráno 5 lokalit v Českém Krase. Přihlášky budou distribuovány na 
entomologických setkáních a na internetu. 

7. různé 
i. Miroslav Zýka žádá o doporučení k žádosti o povolení sběru brouků v NPR Kohoutov. J. Farkač 

a J. Jelínek připraví doporučení pro tyto účely. 
ii. S. Benedikt žádá o podporu technického zabezpečení pro Západočeské entomologické listy – 

internetový časopis, kterou dělá člověk mimo Společnost. Výbor jednohlasně odhlasoval 
jednorázovou odměnu 10 000,- Kč za uplynulé 4 roky. 

iii. J. Šťastný žádá o proplacení nového software na editaci časopisu. J. Šťastný zjistí finanční 
nároky (i se slevou pro vědecké instituce). Výbor souhlasí se záměrem obstarání nového 
edičního software. 

iv. P. Kment žádá o vypsání ceny ČSE o nejlepší studentský poster a přednášku z entomologie na 
Zoologických dnech 2014 ve stejném rozsahu jako loni. Tyto budou následně prezentovány 
v Klapalekianě. Jednohlasně byla schválena odměna 5 000,- za nejlepší přednášku a 3 000,- za 
nejlepší poster. 

v. V. Novák: žádost o příspěvek 10 000,- na Biologickou olympiádu, respektive na výukový 
materiál pro kategorii A a B. Výbor jednohlasně odhlasoval.  

vi. O. Konvička: žádá pro Východomoravskou pobočku příspěvek na webhosting, doménu a 
celoroční správu webových stránek v hodnotě 2 734,- Kč. Výbor jednomyslně odsouhlasil. 

vii. D. Král: Oznamuje ukončení činnosti Scarabaeidologické sekce k 31.12.2013. 



viii. V. Vrabec: Byl pověřen Lepidopterologickou sekcí v zastupování na Výboru Společnosti. Na 
vědomí předal Pozvánku na Lepidopterologické kolokvium VIII. – první cirkulář; více na webu 
Společnosti. 

ix. S. Bílý: výzva pro všechny, kdo slíbili příspěvek do Živy, že deadline se blíží. 
x. Byla schválena žádost p. Skaly o podepsání dohody o spolupráci na výzkumu motýlů Arménie 

mezi ČSE a Akademií věd Arménie. 
8. stanovy: J. Farkač a J. Rolčík předložili finální verzi nových stanov Společnosti. Do diskuze se 

zapojili všichni přítomní členové výboru. Valné shromáždění se bude  konat po podzimním 
výměnném dni 18.10.2014 od 14:00, odsouhlaseno výborem. 
 
Příští schůze výboru bude koncem dubna 2014. 
 
Zapsala K. Farkačová 
Schválil J. Jelínek 
 
  
 


