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Zápis z valné hromady České společnosti pro ekologii o.s. konané 19. 10. 2013 v Brně
1. Výbor společnosti udělil čestné členství:

Prof. RNDr. MIleně Rychnovské, DrSc
RNDr. Blance Úlehlové, DrSc.
RNDr. Janu Květovi, CSc.

2. Tajemník výboru CSPE seznámil valnou hromadu ČSPE  s aktivitami společnosti:
- Dokončení nových webových stránek
- Létající semináře (organizace a finanční podpora seminářů pro laickou i odbornou 
veřejnost).
- vydávání Bulletinu
- Podpora publikace: Kolář, F.; Matějů, J.; Lučanová, M.; Chlumská, Z.; Černá, K.; 
Prach, J.; Baláž, V.; Falteisek,L.: Ochrana přírody z pohledu biologa
- Exkurze: Teorie a praxe v lesním hospodaření (NP Podijí, Vlčí kopec, Chvojnice)
- Exkurze: Těžba surovin jako příležitost pro ochranu přírody (Třeboňsko)

      
3. Předseda výboru společnosti upozornil na inciativu Fórum ochrany přírody, která 

zprostředkovává diskuzi o problémech ochrany přírody mezi státní správou, 
vědeckou obcí a dalšími lidmi aktivními v ochraně přírody a vyzval účastníky valné 
hromady k zapojení se do iniciativy.

4. Předseda výboru společnosti informoval valnou hromadu o prezentaci společnosti na 
konferenci INTECOL 2013 (18. – 23. 8., ExCel Centre London UK; kombinace 11. 
konference INTECOL a oslavy 100. výročí založení British Ecological Society), kde 
společnost organizovala dvě prestižní sympózia a prezentovala se pomocí posterů.

5. Valná hromada vznesla námitky, k tomu, že potenciál stránek společnosti na 
Facebooku není plně využit.

6. Valná hromada společnosti vyslechla přehled stávajících ESFRI s environmentální 
tématikou se vztahem k ekologickým disciplínám, který přednesl Prof. Frouz.  Po 
proběhlé diskusi valná hromada pověřila Prof. Ing. Mgr. Jana Frouze, CSc, aby stoupil 
v jednání s příslušnými orgány u nás i v zahraničí a zahájil jednání o vstupu České 
republiky do ESFI EXPEER. Současně rada pověřila Prof. RNDr. Jaroslava Vrbu, CSc., 
(předsedu českého komitétu LTER) aby obdobným způsobem zahájil vyjednávání o 
vstupu České republiky do ESFI LifeWatch, která úzce spolupracuje s programem 
dlouhodobě sledovaných ekosystémů LTER.   

Zapsal:
Ondřej Mudrák
tajemník společnosti

Zápis schválil výbor společnosti dne 29. 10. 2013




