Zápis ze schůze Výboru ČLS, konané dne 22. 4. 2016 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru ČLS: zápis byl schválen.
2. Hospodaření (dr. Tátosová)
Dotace: Rada vědeckých společností ČR kladně vyřídila žádost o dotaci na projekty ČLS pro rok 2016 v
celkové výši 18.000 Kč, tato částka již byla připsána na účet ČLS a lze již čerpat výlohy spojené s
projekty.
Výbor dlouze diskutoval strukturu žádostí o dotace RVS pro rok 2017. Vzhledem ke snížení nákladů na
tisk Limnologických novin bude nutné vytvořit novou náplň dotací. V návaznosti na rozpočet a
dotační žádost na rok 2017 se výbor také věnoval organizaci a efektivitě činnosti odborných skupin.
Revizní zpráva: Předseda revizní komise dr. Liška zaslal Výboru revizní zprávu o hospodaření ČLS za
rok 2015. Výbor ČLS se seznámil se zprávou Revizní komise a bere ji na vědomí.
Výdaje: Výbor ČLS jednomyslně schválil proplacení faktury ve výši 3990 Kč vystavené za pronájem
sálu pro determinační kurz zooplanktonu, konaném 1. – 3. 4. 2016 v Lužnici, Dvůr Hamr.
Výbor ČLS jednomyslně schválil nákup 1 výtisku knihy (600,- Kč) pro vítěze Setkání mladých
limnologů, tisk 6 ks propagačních triček pro další oceněné studenty a tisk certifikátů účastníkům
setkání .
3. Matrika (dr. Duras)
Výbor obdržel dvě přihlášky do ČLS:
RNDr. Jiří Peterka, Ph.D., HBÚ BC AVČR – doporučují prof. Kubečka a dr. Blabolil.
Mgr. Zdeněk Lerch, PřF UK v Praze - doporučují prof. Kubečka a dr. Hořická
Oba uchazeči byli přijati za členy ČLS jednomyslně.

4. Limnologické noviny – speciální číslo
Výbor projednal koncepci speciálního čísla LimNo, které bude letos vydáno k 50. výročí ČLS. Číslo
bude obsahovat kapitoly z historie československé limnologie, z historie Společnosti samotné a
přehled současných center hydrobiologického výzkumu.
Výzva členům: jakékoliv zajímavé historické nebo vzpomínkové materiály zasílejte prosím emailem
(naskenované) dr. Sacherové (veronika.sacherová@natur.cuni.cz)

5. Internetové stránky a banner
Internetové stránky ČSL byly upraveny, aby reflektovaly novou strukturu ČLS, tj. zrušení poboček,
zavedení výkonného orgánu Revizní komise aj. a budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Výzva členům: Výbor ČLS opět vyzývá své členy k používání aplikace „Pošli zprávu“, která je po
přihlášení na stránkách ČLS dostupná v levém menu. Tato aplikace umožňuje velmi jednouchou
cestou informovat a oslovit celou členskou základnu.
Banner: dr. Borovec do konce května vypracuje anglickou mutaci banneru pro propagační účely ČLS,
aby bylo možné použít anglickou verzi banneru na konferenci Lakes & Reservoirs: Impacts - Threats –
Conservation, kterou pořádá Polská limnologická společnost jako hlavní organizátor ve spolupráci
s ČLS a SLS ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2016 v Iławě v Polsku.
Různé
Konference ČLS a SLS 2018: dr. Tátosová informovala výbor o dosavadním jednání s majiteli
horského hotelu Kořínek v Jizerských horách. Ubytovací kapacita hotelu je dostačující, hotel
disponuje velkou místností, kde mohou probíhat přednášky, je schopen zajistit celodenní stravování.
Výbor pověřil dr. Tátosovou a dr. Sacherovou rekognoskací na místě.
Termín následující schůze Výboru ČLS: pátek 23. září 2016 v Praze.
zapsala: Jolana Tátosová
tajemník Výboru ČSL

