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Hrazení členských příspěvků
Nepřehlédněte informace o novém způsobu hrazení členských příspěvků uvnitř čísla – str. 7!

Slovo předsedy ke konferenci a volbám předsedy ČLS
a Hlavního výboru č. 16
Vážené kolegyně a kolegové,
v červnu se bude v Třeboni konat XV. konference, tradičně společná konference ČLS a SLS, na níž
budeme bilancovat, co jsme společně udělali a zažili, a také budeme volit nový Hlavní výbor České
limnologické společnosti. Na poslední konferenci v Nečtinech, a již několikrát dříve, se někteří členové v diskusi snažili vysvětlit, že současný způsob volby předsedy společně s výborem není správný, a že by „se“ s tím mělo něco dělat. Souhrn diskusí najdete v prvním čísle Limnologických novin
po konferenci, tj. v LimNo 3/2006. Hlavní výbor se k tématu před novou konferencí vrátil a uložil
předsedovi, aby podal informaci o současném způsobu volby a možnostech změny – zde je.
Musíme začít u starých časů a prvních stanov ČSLS, schválených a platných za časů vedoucí úlohy KSČ – tam mohl být systém voleb považován za demokratický jen pokud vynecháme pečlivě
řízený výběr kandidátů, zajišťující kontrolu a vliv na předsedu, na (případné) zásadní rozhodování.
A jak předseda, tak další funkce byly v této situaci voleny přímo na strukturované kandidátce s jistotou, že to tak bude zvoleno. Nové stanovy (připravené ve volebním období 1991 – 1994) volbu zjednodušily na formulace, uvedené v následujících vybraných článcích a odstavcích (plné znění stanov
najdete na stránkách ČLS):
16 (2): Valnému shromáždění přísluší:
• určovat počet členů hlavního výboru a počet revizorů s přihlédnutím k celkovému počtu členů;
• volit členy hlavního výboru a revizory
18 (5): Valné shromáždění volí členy hlavního výboru a revizory tajným hlasováním na základě
předložené kandidátní listiny a dalších návrhů členů.
19 (1): Hlavní výbor řídí činnost ČLS v období mezi valnými shromážděními.
19 (2): Kromě členů zvolených podle čl. 16 odst. 2 a čl. 18, odst. 5 jsou řádnými členy hlavního výboru ČLS předsedové, resp. zástupci výborů poboček, delegovaní podle čl. 23. odst. 2
20 (nečleněný na číslované odstavce): Hlavnímu výboru přísluší:
• rozdělit jednotlivé funkce uvnitř hlavního výboru;
• zabezpečovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy návrhů kandidátních listin (čl. 18,
odst. 5);
21 (4): Usnesením hlavního výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro nějž
při rovnosti hlasů hlasoval předseda. Hlasování může být tajné.

23 (1): Činnost pobočky řídí tří až pětičlenný výbor pobočky zvolený členy pobočky;
23 (2): Předseda pobočky je řádným členem hlavního výboru ČLS (čl. 19, odst. 2).
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Čili Hlavní výbor ČLS a jeho funkcionáři „vznikají“ od roku 1994 takto:
Před volbami: Hlavní výbor připraví kandidátku, což znamená, že se všemi, které navrhuje probere jejich zájem, možnosti a schopnosti zastávat příslušné funkce atd. V zásadě kdykoliv je možno
poslat HV (pozor, nezasedá pořád, čili do příští schůze HV) návrh na dalšího kandidáta. Výbor může
seznámit členy se svými záměry, na které funkce zamýšlí některé kandidáty – v případě, že budou
zvoleni do výboru. Pro nečtinské volby jsme tuto informaci dostali s hlasovacími lístky, letos to bude
jistě také tak, a nikdo jiný než členové ČLS do výběru kandidátů nemluví.
Po volbách: Zvolený výbor na první schůzi rozdělí funkce – podle čl. 20 a 21, tedy v závažných
případech tajným hlasováním. Dvě technické „volební“ poznámky: Tři členové výboru jsou voleni
a delegováni pobočkami, jejichž schůze se konají pravidelně až po konferenci a Valném shromáždění. Tito tři členové v novém HV tedy jsou fakticky z výboru starého, nezvoleného pro nadcházející
volební období. A druhá – část členů volí vždy korespondenčně, takže nový návrh kandidáta přednesený přímo na konferenci už není relevantní.
Můžeme v tom něco změnit? Pokud chceme, můžeme v podstatě cokoliv – je to věcí Valného
shromáždění, jednacího řádu atd. Otázka je, jestli opravdu chceme a proč, protože i současný systém
totiž dává fakticky možnost volit předsedu do funkce už od začátku, s jedinou podmínkou: Není-li
člen, navržený na kandidátce na předsedu, zvolen do výboru, nemůže prostě být předsedou. Na rozdíl od předsedy, který se každé období tradičně mění, volíme stejným způsobem přinejmenším tajemníka a hospodáře. A pokud se člen zvolený do výboru „bez návrhu na funkci“ rozhodne sdělit na
první schůzi HV, že chce být předsedou, výbor o tom bude hlasovat, podle čl. 21 (4). Totéž se stane,
není-li „designovaný předseda“ zvolen do výboru. Můžeme tedy (kdokoliv) Valnému shromáždění
v Třeboni 23. 6. 2009 předložit návrh na změnu stanov ČLS, např. na změnu způsobu volby předsedy,
oddělenou od volby Hlavního výboru, a pokud návrh bude propracovaný a bude Valným shromážděním řádně schválen, může výbor požádat o změnu a registraci nových Stanov, a sedmnáctého předsedu můžeme, tuším v roce 2012, volit např. z několika kandidátů na zvláštním hlasovacím lístku.
Uvažte prosím tuto možnost, která stále existuje, a HV ČLS na ni upozorňuje především proto,
že respektuje diskusní příspěvky zasloužilých členů na minulých konferencích.
Máme ovšem jiný problém: Na XIV. konferenci bylo odevzdáno jen 76 platných volebních lístků,
což je z cca 200 členů málo. Uvažte prosím, zda bychom neměli volbě funkcionářů ČLS věnovat
větší pozornost a zájem.
Přeji za celý Hlavní výbor příjemnou práci na referátech a prezentacích pro třeboňskou konferenci a těším se na krásnou konferenci a krásná setkání.
- Josef K. Fuksa, předseda ČLS č. 15 -

Motivem Zlaté stoky zveme členy na XV. limnologickou konferenci do Třeboně.
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Zpráva o činnosti České limnologické společnosti v roce 2008
1. Organizační záležitosti
Členská základna České limnologické společnosti je organizována ve třech regionálních pobočkách
(Brno, České Budějovice, Praha). Pro řešení specifické problematiky jsou v souladu se Stanovami
ČLS ustaveny odborné skupiny: Biotesty, Tekoucí vody, Zooplankton.
Na činnost České limnologické společnosti byla pro rok 2008 prostřednictvím Rady vědeckých
společností České republiky poskytnuta dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 18 000,– Kč.
Přidělené prostředky byly účelově vázány na řešení čtyř projektů:
1. Pořádání pravidelných odborných seminářů v sídlech poboček Společnosti (4 000,– Kč)
2. Vydávání a distribuce členského zpravodaje Limnologické noviny (9 000,– Kč)
3. Udržování internetové stránky České limnologické společnosti (2 000,– Kč)
4. Činnost odborných skupin České limnologické společnosti (3 000,– Kč)
Řešení výše uvedených projektů probíhalo ve věcném i finančním plnění v souladu se zadáním.
Hlavní výbor ČLS se v roce 2008 sešel na čtyřech pravidelných schůzích (únor, květen, září, listopad), na kterých se zabýval především problematikou spojenou s řešením projektů ČLS, otázkami
hospodaření, organizací odborných akcí, které ČLS pořádala nebo jichž se zúčastnila jako spolupořadatel, náplní a distribucí členského zpravodaje Limnologické noviny, změnami členské základny,
aktivitami v pobočkách a odborných skupinách ČLS, aktualizací www stránek ČLS a dalšími organizačními záležitostmi ČLS. Na schůzích ve druhé polovině roku 2008 se HV ČLS intenzivně věnoval přípravě XV. společné konference České a Slovenské limnologické společnosti (červen 2009).
Na internetových stránkách České limnologické společnosti (www.cas.cz/cls) jsou zveřejněny základní údaje o ČLS. Průběžně (většinou po schůzi HV ČLS, v případě potřeby častěji) jsou informace aktualizovány (odborné akce). Od čísla 3/2005 jsou na stránkách k dispozici Limnologické noviny (ve formátu *.pdf).
Ke 31. 12. 2008 měla Česká limnologická společnost 200 členů, z toho devět čestných.
2. Odborná činnost
V termínech únor, červen, říjen, prosinec byla vydána čtyři čísla Limnologických novin (ISSN 12122920; registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10186) v celkovém rozsahu 60 stran
s cca 35 příspěvky. Jejich náplň byla zaměřena především na informování členské základny o odborných aktivitách v rámci Společnosti (semináře v pobočkách, odborné kursy, aktivity odborných skupin), výsledcích řešení odborných projektů, plánovaných a uskutečněných mezinárodních a domácích akcích, poznatcích ze zahraničních cest členů ČLS, organizačních záležitostech Společnosti
(zveřejňovány jsou zápisy ze schůzí hlavního výboru ČLS), recenze odborných publikací, přehledy
témat obhájených bakalářských, magisterských a doktorandských prací atd. Byly publikovány i rozsáhlejší odborné články, např.: Fuksa J.K.: Farmaka ve vodách – stručná informace; Rulík M. a kol:
Anaerobní metabolismus říčních sedimentů a emise skleníkových plynů – mohou vodní toky přispívat k emisím skleníkových plynů?; Sacherová V. a kol.: Jarní tůň jako modelový biotop vývoje krajiny ve čtvrtohorách a další.
Česká limnologická společnost byla v roce 2008 spolupořadatelem dvou mezinárodních
odborných konferencí:
• Vodárenská biologie 2008 (29. – 30. 1. 2008, Praha). Šest tematických bloků bylo zaměřeno na
hydrobiologii, mikrobiologii a hygienu vody, vodárenské nádrže a toky, biologické a chemické metody ve vodárenství, vodárenskou a čistírenskou technologii a právní a technické předpisy. Zúčastnilo se přes 150 odborníků z České a Slovenské republiky, bylo předneseno 31 odborných sdělení a byl vydán sborník přednášek (ISBN: 978-80-86832-31-9).
• Mokřady a voda v krajině (18. – 20. 6. 2008, Třeboň). Zúčastnilo se přes 100 odborníků z České republiky a ze zahraničí, bylo předneseno 30 odborných sdělení a byl vydán sborník přednášek (ISBN: 978-80-254-2329-5)
Hlavní část odborných aktivit České limnologické společnosti je soustředěna v pobočkách Brno,
České Budějovice a Praha a odborných skupinách Biotesty, Tekoucí vody a Zooplankton.
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Pobočky České limnologické společnosti v Brně, Českých Budějovicích a Praze uspořádaly v jarním a podzimním cyklu r. 2008 pro členy ČLS, pracovníky výzkumu i praxe, vysokoškolské studenty a hosty celkem 47 pravidelných odborných seminářů s 58 příspěvky. Řada z nich byla přednesena zahraničními lektory. Programy odborných seminářů v pobočkách jsou pravidelně publikovány v 1. a 3. čísle Limnologických novin a na internetových stránkách ČLS (včetně odkazu na zdroj
informace a kontaktní osobu) tak, aby členové Společnosti měli tyto informace v předstihu k dispozici. Termíny odborných seminářů a dalších akcí pořádaných mimo pravidelný program jsou v Limnologických novinách a na internetových stránkách zveřejňovány průběžně.
Na stránkách www.rotifera.cz lze nalézt kromě údajů o biologii vířníků i materiály k jejich determinaci, obrázkovou galerii, citace rotiferologické literatury, odkazy na zajímavé webové stránky
a další informace.
Odborná skupina Zooplankton zorganizovala v roce 2008 ve spolupráci s dalšími subjekty dva
determinační kurzy:
• Určovací kurz Perloočky litorální, bentické i pelagiální (7. – 9. 3. 2008, Lužnice u Třeboně).
Lektoři: dr. Přikryl, dr. Devetter; 20 účastníků. Kurz bylo možno zapsat v rámci studia na
Přírodovědecké fakultě JU i meziuniverzitně.
• Determinační kurz zooplanktonu pro pokročilé (3. – 4. 12. 2008, Brno) určený pro pracovníky
pověřených odborných subjektů účastnících se programů monitoringu povrchových vod v
ČR; 15 účastníků.
Informace o všech odborných akcích jsou vždy spolu s kontaktem na organizátory v předstihu
zveřejňovány v Limnologických novinách, po jejich ukončení je publikováno shrnutí a zhodnocení
akce.
- RNDr. Ladislav Havel, CSc., vědecký tajemník ČLS -

Zápis ze schůze HV ČLS, konané dne 3. 2. 2009 v Praze
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Kontrola zápisu z minulé schůze HV ČLS: zápis byl schválen
2. Návrh změny programu oproti pozvánce (dr. Vrba): přípravu XV. konference ČLS a SLS projednat jako první bod jednání: návrh schválen
3. XV. společná konference ČLS a SLS:
- předseda ČLS dr. Fuksa obdržel od organizačního výboru konference návrh (maketu) 1. cirkuláře
- HV ČLS rozhodl, že:
- v záhlaví všech dokumentů XV. konference bude pouze logo ČLS a SLS
- cíl konference: HV ČLS se dohodl na formulaci: „Cílem konference je přispět k poznání, ochraně a managementu vodních ekosystémů a výměna informací mezi odborníky ze základního a
aplikovaného výzkumu, praxe, studenty i veřejností“.
- v 1. cirkuláři budou uvedeny pouze tematické okruhy; definitivní rozdělení do programu konference provede organizační a programový výbor podle přihlášených příspěvků
- valné shromáždění ČLS: úterý 23. 6.; společenský večer: středa 24. 6.
- v Přihlášce („návratce“ sensu maketa) bude uvedeno:
- přihlašuji účast: účastník, přednáška/poster (název + pětiřádkový souhrn)
- termíny:
- „návratka“ (viz výše): do 10. 3., pokud nebude stačit přihláška jako taková
- zaslání abstraktů: do 30. 4. (informace pro autory budou zaslány v předstihu)
- úhrada vložného: dle požadavků organizačního výboru
- rozsah příspěvků pro sborník: HV ČLS navrhuje 3 strany pro přednášku, 1 stranu pro poster
- ubytování: informace uvedené v návrhu 1. cirkuláře považuje HV ČLS za nedostatečné; Organizační výbor nabídne další předjednané možnosti (nikoliv pouze odkaz na informační servis pro
turisty). Chybí např. explicitní nabídka ubytování pro studenty, se kterou se počítá.
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- po uzávěrce návratek (přihlášek) se na společné schůzi sejde organizační a programový výbor
konference
- podrobné vyjádření zašle předseda ČLS organizačnímu výboru konference
4. Valné shromáždění ČLS, volby příštího HV ČLS
- návrh termínu valného shromáždění: úterý 23. 6.
- HV ČLS se zabýval organizací voleb příštího výboru. Vzhledem k tomu, že Stanovy ČLS (čl.
16, odst. 2 a čl. 18, odst. 5) neurčují způsob volby propagovaný doc. Hrbáčkem a dr. Punčochářem v Nečtinech, bude zachován stávající systém. Předseda problém vysvětlí v LimNo.
- tajemník rozešle členům HV ČLS podklady z minulých voleb HV ČLS
- pobočky navrhnou kandidáty hlavního výboru pro příští funkční období
5. Hospodaření ČLS (dr. Drápala):
- hospodaření v roce 2008 skončilo přebytkem ve výši 4 850,83 Kč
- dotace na projekty ČLS pro rok 2008 byla vyčerpána v souladu s podmínkami Rady vědeckých
společností ČR
- zpráva o hospodaření bude publikována v LimNo 1/2009
- ke 31. 12. 2008 dlužilo 45 členů ČLS celkovou částku 12 300,– Kč; 7 členů za více než 3 roky;
jejich členství bude zrušeno
- seznam dlužníků (vč. variabilního symbolu pro platby) bude zveřejněn v LimNo 1/2009
- HV ČLS přehodnotil rozhodnutí ze schůze 26. 11. 2008 (bod 2 zápisu): výpisy z účtu bude hospodář vyzvedávat osobně
- pro potřeby HV ČLS a konference byly zakoupeny 2 ks 8GB flash disků
6. Limnologické noviny (dr. Vrba):
- členové HV ČLS obdrželi matrici č. 1/2009
- další předpokládané příspěvky:
- slovo předsedy ke společné konferenci ČLS + SLS (dr. Fuksa)
- zpráva o činnosti ČLS v roce 2008 (dr. Havel)
- zápis ze schůze HV ČLS (dr. Havel)
- zpráva o hospodaření ČLS v roce 2008 (dr. Drápala)
- jubilanti v roce 2009 (dr. Duras)
- konference Vodárenská biologie 2009 (dr. Říhová-Ambrožová, kontaktuje dr. Havel)
- termín předání příspěvků: 11. 2. 2009
7. Matrika (dr. Duras)
Členství zrušená pro neplacení příspěvků:
Jezbera Jan, RNDr.
Komárek Ondřej, RNDr., Ph.D.
Kovařík Miroslav, RNDr.
Lapšanská Natália, Mgr.
Matulová Dragica, RNDr., CSc.
Růžička Libor, RNDr.
Zahrádková Světlana, Doc. RNDr., Ph.D.
Změna adresy:
RNDr. Kateřina Kohušová
Pošta: B
A: zrušeno
B: Evropská 117/125, 162 00 Praha 6
RNDr. Alena Ševců, Ph.D. (Štrojsová) Pošta: B
B: 54342 Dolní Dvůr 142
RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D.
Pošta: B
B: Lhotice 18, 295 01 Mnichovo Hradiště
8. Rada vědeckých společností ČR (dr. Havel)
- vyúčtování dotace za rok bylo předáno v požadovaném termínu 16. 1. 2009
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- obě zprávy o činnosti ČLS v roce 2008 byly předány v požadovaném termínu (elektronický
formulář 18. 12. 2008; písemná forma 30. 1. 2009)
- o přidělení dotace pro rok 2009 ještě nebylo rozhodnuto
9. www stránky ČLS
- dr. Sacherová jedná s pracovníky AV ČR; nová verze je již připravena
- úvodní text napíše předseda ČLS
10. Různé
- jednání na finančním úřadě: zasílací adresa pro písemnosti bude do sídla ČLS
- ČLS přispívá na provoz domény rotifera.cz. V oddíle „projekt podpořili“ není uvedena; HV ČLS
upozorňuje autory na problém aktualizace stránek
- HV ČLS pověřil předsedu dr. Fuksu jednáním s Czech Water Association o možnostech spolupráce
- příští schůze HV ČLS (společně s organizačním výborem konference) je předběžně plánována
na období 16. – 19. 3. 2009 (dle dohody s organizačním výborem)
- Zapsal: L. Havel -

Hospodaření ČLS v roce 2008
Počáteční stav účtu ČLS k 1. 1. 2008
Konečný stav účtu ČLS k 31. 12. 2008
Hospodaření společnosti v roce 2008 tedy skončilo přebytkem
Příjmy:

- členské příspěvky
- dotace Rady vědeckých společností (RVS)
- úroky účtu České spořitelny a.s.
příjmy celkem

84 338,19 Kč
89 189,02 Kč
4 850,83 Kč
33 000,00
18 000,00
155,83
51 155,83 Kč

- projekty ČLS (podíl dotace RVS)
33 854,00 (18 000,–)
z toho - www stránky ČLS
4 000,00 (2 000,–)
- Limnologické noviny
17 508,00 (9 000,–)
6 080,00 (4 000,–)
- semináře poboček
- činnost odborných skupin
6 266,00 (3 000,–)
- poplatky České spořitelny a.s.
2 906,00
- mzdové náklady (účetní)
9 000,00
225,00
- náklady HV ČLS
- doména Rotifera
320,00
výdaje celkem
46 305,00 Kč
Dotace od RVS byla čerpána na 4 projekty a byla vyčerpána na 100 %.
K datu 31. 12. 2008 dlužilo 45 členů celkovou částku 12 300,– Kč (na konci r. 2007 dlužilo 46
členů částku 11 200,– Kč).
- M. Drápala Výdaje:

• Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci • Dluhy • Dlužníci •
Členské příspěvky ČLS k 31. 1. 2009 dluží – dlužná částka (rok/y):
113 Bílý Michal 400 (2008,2007); 106 Bojanovski Bojan 400 (2008,2007); 319 Borovec Jakub 200
(2008); 107 Borovičková Adriena 200 (2008,2007); 115 Bulinová Jitka 200 (2008); 353 Douda
Karel 100 (2008); 330 Faustová Markéta 200 (2008); 336 Frančeová Anna 200 (2008); 139 Gottwaldová Vlasta 100 (2008); 169 Husák Štěpán 100 (2008); 350 Konvičková Veronika 100 (2008);
344 Krám Pavel 200 (2008); 359 Kroča Jiří 200 (2008); 189 Křížek Josef 200 (2008); 199 Leontovyčová Drahomíra 200 (2008); 205 Loužecká Anna 100 (2008); 217 Mikolášová Milena 400
(2008,2007); 145 Mlejnková Hana 400 (2008,2006); 315 Petrusek Adam 200 (2008); 335 Pithart
David 200 (2008); 231 Plánský Miloš 200 (2008); 233 Polcar Radomír 200 (2008); 320 Porcalová
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Martina 200 (2008); 242 Punčochář Pavel 200 (2008); 351 Ruthová Štěpánka 100 (2008); 246
Růžičková Jana 200 (2008); 248 Sedlák Edmund 100 (2008); 250 Skácel Alexandr 400 (2008,
2007); 251 Skácelová Olga 200 (2008); 260 Stuchlík Evžen 400 (2008,2007); 261 Sukop Ivo 200
(2008); 327 Štrojsová Martina 100 (2008); 278 Vaňková Ivana 200 (2008); 292 Zelenková Eva
400 (2008,2007); 348 Zelený Luboš 400 (2008,2007)
Při všech platbách prosím používejte variabilní symboly, jež umožňují jednoznačnou identifikaci a
evidenci Vašich plateb. Pokud jste ve výše uvedeném seznamu nedopatřením, omlouváme se. V tom
případě prosím zašlete kopii dokladu o platbě buď na adresu: dr. Miloš Drápala, Jažlovická 1326/20,
149 00 Praha 4 – Opatov.
- md Hrazení členských příspěvků bez rozesílání složenek
Řádné hrazení členských příspěvků je podle článku 13 Stanov České limnologické společnosti povinností každého člena. Dosavadní praxe rozesílání složenek vždy s prvním číslem Limnologických
novin se z mnoha důvodů již přežila. HV ČLS rozhodl, že se od roku 2009 složenky nerozesílají.
Při platbě členských příspěvků či dlužných částek (pravidelné zveřejňování dlužníků v LimNo zůstává zachováno) bankovním převodem nebo složenkou (použijte Poštovní poukázku A) dbejte na správné uvedení čísla účtu i variabilního symbolu. Číslo účtu ČLS je 280754359/0800 (též uvedeno v
tiráži LimNo), trojmístný variabilní symbol je pro každého člena specifický; pro Vaši platbu ho
trvale najdete před jménem na svém adresním štítku na obálce s LimNo, případně si jej můžete
ověřit u matrikáře, hospodáře, tajemníka, předsedů poboček či v redakci.
Výše ročního členského příspěvku ČLS činí 200 Kč, pro studenty a seniory 100 Kč. Status studenta zaniká v kalendářním roce následujícím po dovršení 26 let; status seniora vzniká v roce následujícím po dovršení 65 let. V případě pochybností se obraťte na výše uvedené funkcionáře.
Věříme, že členové České limnologické společnosti přijmou tuto „revoluční“, ale nutnou změnu
s pochopením.
- HV ČLS Osobní zprávy
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito členové ČLS:
Prof. RNDr. František Kubíček, CSc. (*8. 4. 1929)
RNDr. Petr Marvan, CSc. (*29. 4. 1929)
Ing. Václav Janeček, CSc. (*16. 9. 1929)
RNDr. Eva Kočková (*30. 10. 1929)
RNDr. Eva Lišková, CSc. (*21. 1. 1934)
RNDr. Viera Straškrábová, DrSc. (*27. 5. 1934)
Prof. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (*28. 5. 1934)
Prof. Ing. Jan Šálek, CSc. (*11. 10. 1934)
Doc. RNDr. Věra Opravilová, CSc. (*9. 11. 1934)
Doc. RNDr. Jiří Popovský, CSc. (*30. 11. 1934)
RNDr. Jan Fott, CSc. (*4. 3. 1939)
Prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. (*10. 10. 1939)
RNDr. Štěpán Husák, CSc. (*31. 12. 1939)
RNDr. Bojan Bojanovski, CSc. (*20. 1. 1944)
Doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. (*18. 3. 1944)
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (*20. 3. 1944)
RNDr. Ivan Tuša, CSc. (*25. 8. 1944)
Mgr. Milena Mikolášová (*26. 10. 1944)
RNDr. Jiří Macháček, CSc. (*5. 3. 1954)
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, mnoho životního elánu a vše nejlepší do dalších let a také
stálou věrnost a přízeň ČLS!
Za ČLS: RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.
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Pravidelné semináře poboček a dalších pracovišť
BRNO – ÚBZ PřF MU – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hod. v posluchárně BR3
Ústavu botaniky a zoologie PřF MU, Terezy Novákové 64 (budova 23), Brno – Řečkovice*)
(organizace: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.; tel.: 549 494 191; e-mail: helesic@sci.muni.cz)

12. 3. 2009 – J. Sychra, J. Danihelka, P. Herolt (Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno):
Letnění, nový plán péče a současnost Lednických rybníků
9. 4. 2009 – M. Reichard (Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno):
Koevoluce, pohlavní výběr a vliv chování na populační parametry: poznatky ze studia hořavky
duhové (habilitační přednáška)
OLOMOUC – PřF UP – semináře se konají vždy ve středu od 17:00 hod. v učebně katedry ekologie
a ŽP Přírodovědecké fakulty UP, Šlechtitelů 11, Olomouc – Holice (Biocentrum, budova A, č. 622)
(organizace: RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D.; tel: 585 634 211; e-mail: uvirav@prfnw.upol.cz)

25. 2. 2009 – Z. Ďuriš (Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU Ostrava):
Symbióza krevet na korálových útesech
11. 3. 2009 – E. Tošenovský, P. Truksová (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc):
Zoobentos šumavských jezer aneb chrostíci nakyselo
25. 3. 2009 – P. Hekera, A. Dvořáková (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc):
Těžké kovy ve vodním prostředí: od obecné problematiky k indikátorovým organismům
8. 4. 2009 – referáty studentů (DP) a doktorandů (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc):
P. Mazalová, Z. Rutová: Rozsivky a krásivky rašelinišť Jizerských hor (DP)
J. Galetová: Epipelické rozsivky litorálu jezer (DP)
J. Štěpánková: Krásivky rašelinišť Sudet
22. 4. 2009 – referáty studentů (DP) a doktorandů (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc):
P. Dvořák: Sinice inundační zóny řeky Moravy
A. Hýblová: Monitoring populací slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v povodí
Moravy a Bečvy
H. Cajsbergerová, H. Truksová: Habitatové preference zoobentosu v průběhu ontogenetického vývoje v tekoucích vodách
13. 5. 2009 – referáty doktorandů (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc):
L. Brablcová, I. Buriánková: Mikrobiální biofilmy ve vodách aneb co nám za rok narostlo nového?
A. Vláčilová, E. Tošenovský: Novinky ve výzkumu invazního mlže slávičky mnohotvárné
(Dreissena polymorpha)
ČESKÉ BUDĚJOVICE – HBÚ BC AV ČR – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hod.
v přednáškovém sále Biologického centra AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice (přízemí)
(organizace: RNDr. Jiří Macháček, CSc.; tel.: 387 775 849; e-mail: machacek@hbu.cas.cz)
aktualizace sledujte na www.hbu.cas.cz/seminars.php

19. 3. 2009 – D. Boukal (Institute of Marine Research, Bergen, Norsko, BC AV ČR Č. Budějovice):
Modelování populační dynamiky ryb a evoluce způsobené rybolovem
9. 4. 2009 – T. Sime-Ngando (Laboratoire „Microorganismes: Génome et Environnement“, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II, Francie):
Small heterotrophic flagellates code for missing putative functions in the plankton energetics
30. 4. 2009 – V. Kasalický (Hydrobiologický ústav BC AVČR a PřF JU České Budějovice):
Izolace a ekofyziologie obtížně kultivovatelných sladkovodních bakterií z clusteru R-BT065
(Betaproteobacteria)
*)

vpravo hned za vrátnicí v areálu bývalých kasáren, asi 200 m za konečnou tramvaje v Řečkovicích, směrem na Ivanovice
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21. 5. 2009 – V. (Prokešová) Straškrábová (HBÚ BC AV ČR a PřF JU České Budějovice):
Jak jsem zestárla se Slapskou nádrží (Historie výzkumu a některé trendy v dlouhodobých datech)
ČESKÉ BUDĚJOVICE – KBE PřF JU – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 15:30 hod.
v posluchárně B1 Přírodovědecké fakulty JU, České Budějovice (Blažkův pavilon)
(organizace: Mgr. Vojtěch Kasalický; tel.: 387 775 883; e-mail: vojtech.ves@post.cz)
aktualizace sledujte na kbe.prf.jcu.cz/magisterske-seminare

12. 3. 2009 – J. Vymazal (ENKI o.p.s., Třeboň):
Současný stav využívání vegetačních čistíren odpadních vod
19. 3. 2009 – J. Pokorný (ENKI o.p.s., Třeboň):
Rybářsko-hydrobiologické projekty v Africe (Fingerponds, Bomosa a související pozoruhodnosti – Viktorino jezero, Mau forest)
23. 4. 2009 – referáty studentů (Katedra biologie ekosystémů PřF JU České Budějovice):
P. Mošnerová: Frakcionace fosforu v mikrobiálním nárostu
VODŇANY – VÚRH JU – semináře se konají vždy v pondělí od 12:00 hod. v zasedací místnosti
Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU, Zátiší 728/II, Vodňany
(organizace: S.M. Hadi Alavi, Vojtěch Kašpar; e-mail: alavi@vurh.jcu.cz, vkaspar@vurh.jcu.cz)
aktualizace sledujte na www.vurh.jcu.cz/seminars/index.htm

16. 2. 2009 – referáty doktorandů (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
B. Drozd: Critical population parameters in weatherfish (Misgurnus fossilis) + stay in Finland
R. Hanák: Effect of fish density and origin of stocked grayling on resident grayling in the Blanice river
2. 3. 2009 – referáty doktorandů (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
V. Stejskal: Nitrate toxicity in Eurasian perch (Perca fluviatilis) and Largemouth bass
(Micropterus salmonides) – comparison between species
J. Kortan: Stress responses of pond fish stock to occurrence and attacks of great cormorant
16. 3. 2009 – referáty doktorandů (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
P. Podhorec: Plasma sex steroids and vitellogenin profiles during prespawning, spawning and
postspawning period in barb
M. Bláha: Copepodids morphology of two recently described copepods species (Acanthocyclops trajani and A. einslei) with comments on taxonomy based on genetic diversity
30. 3. 2009 – referáty doktorandů (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Vodňany):
Zhi-Hua Li: Effects of selected pharmaceuticals present in aquatic environment on fish
V. Kašpar: Hatchery induced sperm competition
PRAHA – KE PřF UK – semináře se konají vždy v úterý od 15:00 hod. v posluchárně B2P
Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2 (ve 2. patře vpravo, č. 250–251)
(organizace: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.; tel.: 221 951 809; e-mail: zhoricka@cesnet.cz)
aktualizace sledujte na portal.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/seminare-katedry

31. 3. 2009 – Z. Ďuriš (Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU Ostrava):
Symbiózy krevet na korálových útesech
PRAHA – ÚŽP PřF UK – semináře se konají vždy ve středu od 15:00 hod. v Krajinově posluchárně
Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK, Benátská 2, Praha 2 (II. mezipatro)
(organizace: Mgr. Jolana Tátosová, Ph.D.; tel.: 221 951 893; e-mail: jolana@blatna.cuni.cz)
aktualizace sledujte na web.natur.cuni.cz/uzp/index.php?page=101

29. 4. 2009 – J. Frouzová (Hydrobiologický ústav BC AV ČR České Budějovice):
Co se děje v našich přehradách?
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PRAHA – VÚV TGM – semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14:00 hod. obvykle v kinosále
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Podbabská 30, Praha 6
(organizace: Pavel Polka; tel.: 220 197 350; e-mail: Pavel_Polka@vuv.cz)
aktualizace sledujte na www.vuv.cz/Aktuality/seminare.php

19. 2. 2009 – P. Soldán (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Ostrava):
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
19. 3. 2009 – D. Sirotková (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha):
Vlastnosti a hodnocení odpadů a výrobků z odpadů
16. 4. 2009 – O. Slavík (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha):
Kvalita ekosystémů a společenstev organismů tekoucích vod pod vlivem civilizačních faktorů

Konference Vodárenská biologie 2009 v Praze
25. mezinárodní konference Vodárenská biologie 2009 se konala ve dnech 28. až 29. ledna 2009 v
prostorách Depa Kačerov v areálu tzv. Atomového krytu v Praze 4. Shodou okolností, první den
konference, tj. 28. leden, je v kalendáři označen za Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce.
Otázkou zůstává, zda to byla náhoda či záměr pořádajících uspořádat v tomto dni konferenci právě
v místech Atomového krytu. Odbornými garanty akce byli za Ministerstvo zemědělství ČR RNDr.
Pavel Punčochář, CSc., za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Olga Halousková, za VŠCHT Praha
RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. a Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., za SZÚ Praha Mgr. Petr Pumann a dále pak Česká limnologická společnost. Zahájení prvního i druhého dne konference se ujala RNDr. Jana Říhová Ambrožová. Bylo předneseno celkem 29 odborných témat, do programu byla
zařazena i posterová sekce (4 plakátová sdělení). Konference se zúčastnilo cca 150 účastníků. Dovoluji si odborné setkání zhodnotit jako velmi vydařené. Pravidelné setkání zájemců nejen o biologii
proběhlo v povznesené náladě, snad i díky prostorám, s nábojem a v mírně excitovaném stavu. V
závěru konference zazněla náplň Evropské vodní charty, která existuje již 41 let, nicméně její náplň
je stále aktuální a témata konference Vodárenská biologie se jí významně dotýkají. Podstatný je pro
konanou akci i fakt, že organizátoři vždy žádají, v souladu s vyhl. MZd. ČR č. 321/2008 Sb., kterou
se mění vyhl. č. 423/2004 Sb., o přidělení kreditů pro autory a kreditů pro účastníky Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost středně zdravotnických pracovníků – obor mikrobiologický.
V úvodu zazněl příspěvek shrnující 25 let problematiky aktuálních otázek vodárenské biologie.
V bloku, věnovaném legislativě, právním předpisům a normám, byly prezentovány připravované
změny v právních předpisech ve vztahu k vodnímu hospodářství; biologické metody v technických
normách a normy v hygieně pitné vody; mezilaboratorní porovnávání v oblasti pitných vod; výsledky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pro stanovení microcystinů; opakovatelnost a reprodukovatelnost stanovení biosestonu a pigmentů v povrchových vodách; (ne)reprodukovatelnost mikroskopického stanovení sinic; informace o vydaném technickém doporučení pro vodojemy a vzdělávání v oblasti toxikologie na Slovensku. V bloku, věnovaném vodárenské problematice, byly shrnuty poznatky z ukončeného projektu zaměřeného na jakost akumulované vody; technický audit vodojemů a monitoring vodojemů z pohledu chemika; nápravná opatření v objektech ve společnosti
VaK Vsetín a biopolymery jako koagulační činidla pro úpravu vody. V bloku s názvem Nádrže, živiny, cyanobakterie, cyanotoxiny, ekotoxicita byla prezentována témata změřená na snižování biodostupnosti živin ze sedimentů; cyanobakterie na vodárenských nádržích na Slovensku; monitoring
toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR; nechemické a fyzikální metody omezení rozvoje sinic; hodnocení nutriční úrovně významných přítoků řeky Želivky. Čistírenská problematika řešila
legislativu nakládání s čistírenskými kaly v souvislosti s hodnocením účinnosti hygienizace a jednoduché porovnání metod stanovení indikátorových organismů v čistírenských kalech; řízení vlastností aktivovaného kalu na čistírnách odpadních vod vlastnosti permeátu z membránových bioreaktorů,
možnosti jejich optimalizace a případné zanášení produkty metabolismu a postup čištění odpadních
vod pomocí enkapsulované biomasy.
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Zájemce o sborník Vodárenská biologie 2009, 28. – 29. ledna 2009, Praha, Česká republika, Říhová Ambrožová J., (Ed.), 190 str., odkazuji na internetové stránky www.ekomonitor.cz/, popř. e-mail:
halouskova@ekomonitor.cz
- Jana Říhová Ambrožová -

Vodárenská biologie 2009 – momentky z tzv. Atomového krytu dokumentují úspěšnou „recyklaci“ nesmyslného pomníku studené války, přeměněného v moderní konferenční prostory. Nabitý sál a zaujetí posluchačů
dokumentují stálou aktuálnost otázek vodárenské biologie i po 25 letech.
Foto © Jana Říhová Ambrožová, 2009
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Oznámení o akcích
•

Určovací kurs vířníků Rotifera V

Jako obvykle touto dobou zveme srdečně všechny zájemce na další z určovacích kurzů, tentokrát v
obvyklé tříleté periodě zaměřeném na vířníky. Kurz se uskuteční ve dnech 27. února – 1. března
2009, jako již tradičně na Dvoře Hamr v Lužnici u Třeboně.
Stručné informace: Obsah: seznámení s postupem determinace a s materiálem našich druhů vířníků, informace o novinkách, změny v taxonomii, vývoj stránek www.rotifera.cz a další. Lektory budou I. Přikryl a M. Devetter. Začátek: 27. 2. 2009 ve 13 hod. Konec: 1. 3. 2009 ve 12 hod. Stravování: individuální, možnost teplého jídla na místě, v nouzi k dispozici kuchyňka. Vložné: neplatí se.
Ubytování: v penzionu (pouze 14 lůžek), ve spacáku na zemi v přednáškové místnosti nebo na slámě ve stodole zdarma. Doprava: Dvůr Hamr se nachází pod hrází rybníka Rožmberk, cca 10 km severně od Třeboně mezi obcemi Lužnice a Lomnice n. Lužnicí. 1) vlakem do některé z uvedených
obcí na trati č. 226 a následně cca 30 minut pěšky nebo 2) autobusem z Třeboně do obce Lužnice a
dále pěšky. Po dohodě je možný odvoz z Třeboně nebo zastávek autem. S sebou: přezutí, zajímavý
nebo problematický materiál, méně známou nebo hůře dostupnou určovací literaturu. Opět apelujeme na vlastní materiál a vzorky účastníků. V případě zájmu vystavíme potvrzení o účasti. Studenti
si mohou zapsat tento kurs v letním semestru na Přírodovědecké fakultě JU: Určovací kurs planktonních bezobratlých (KBE 453, kontakt pro zájemce: devetter@upb.cas.cz). Rádi přivítáme staré
tváře i úplné nováčky. Prosíme o sdělení zájmu optimálně na níže uvedené adresy – e-mail:
devetter@upb.cas.cz, prikryl@enki.cz; příp. telefonicky (lépe mobil) – mobil: 604 835 938, tel:
383 383 461, 387 775 759.
- M. Devetter, I. Přikryl -
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