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ZPRAVODAJ  SEVEROČESKÉ POBOČKY ČBS   2010

K 31.12.2009 měla pobočka 133 členů, z toho 35 členů ČBS. 
Noví členové za rok 2009: Černá Barbora, Černá Kamila, Hlídková Alena, Chloubová Jiřina, Koutecký Daniel, Trsková Marie
V roce 2009 odešli: Roubínková Olga (zemřela), Němec Pavel (odhlásil se), Bureš Slavomír, Drobný Zdeněk, Hisem Daniel, Hlouchová Hana, Chocholoušková Zdeňka, Kavková Markéta, Kubečková Martina, Marková Irena, Marschner Rainer, Masopustová Alexandra, Nováčková Jaroslava, Peterková Eva, Resl Martin, Tocháčková Petra, Vaňová Stanislava, Zíková Petra (vyškrtnuti pro pasivitu)
Výbor pobočky pracoval ve složení: Ondráček Čestmír (předseda), Bílek Ivan (jednatel a hospodář), Bauer Petr, Hamerský Roman, Kubát Karel, Machová Iva, Němcová Lenka, Roth Jiří.
Akce pobočky v minulém roce:  
V roce 2008 uspořádala naše pobočka 3 floristické kurzy – jarní (Klášterec nad Ohří), letní (Kostomlaty pod Milešovkou) a podzimní (Krásná Lípa) s celkovou účastí 51 členů a 15 hostů, a 18 jednodenních exkurzí, kterých se zúčastnilo celkem 107 členů a 200 hostů, a podzimní seminář na téma Protista. Vyšlo jedno číslo časopisu Severočeskou přírodou (40), monotématicky zaměřené na výsledky celostátního floristického kurzu ČBS v Lounech 2007, s novou barevnou grafickou úpravou; za cenu 100,- Kč je ke koupi v muzeu v Chomutově a v Litoměřicích, dále na AOPK v Ústí n.L. a v kanceláři ČBS v Praze; pokud ho chcete zaslat poštou, obraťte se na předsedu pobočky.
Výroční schůze:
Letošní výroční členská schůze pobočky se konala v sobotu 6. února 2010 v Ústí nad Labem za účasti 34 členů a 7 hostů.
Program: 
1. Přednáška: K. Kubát – Botanické i jiné dojmy z cesty napříč Austrálií
2. Zprávu o činnosti pobočky za rok 2009 přednesl Č. Ondráček
3. Zprávu pokladní podal I. Bílek: Hospodaření pobočky za rok 2009 skončilo se ziskem 4 221,56 Kč, celkový stav financí pobočky je 64 158,07 Kč
4. Výsledky korespondenčních voleb výboru pobočky na období 2010-2014 – v zastoupení hlasově indisponovaného předsedy volební komise J. Rotha vyhlásil I. Bílek 
5. Plán činnosti na rok 2010 – viz Pozvánka na akce 2010
6. Vyhodnocení fotosoutěže 2009 na téma HOUBY – nenapodobitelným a neodolatelným způsobem odpromítal a okomentoval předseda poroty J. Bělohoubek
Výsledky korespondenčních voleb:
Rozesláno bylo 143 volebních lístků, vrátilo se 73, všechny platné = volební účast 51%.
Obálky s hlasovacími lístky byly rozlepeny a hlasy spočteny na výborové schůzi v Ústí nad Labem dne 22.11.2009 volební komisí ve složení J. Roth, K. Kubát, Č. Ondráček, P. Bauer a I. Bílek. Do výboru pobočky byli zvoleni (v abecedním pořadí): Petr Bauer, Jiří Bělohoubek, Ivan Bílek, Karel Kubát, Lenka Němcová, Čestmír Ondráček a Jiří Roth.
Nově zvolený výbor se ujal funkce schůzkou po výroční členské schůzi. Předsedou zůstává Č. Ondráček, jednatelem a hospodářem I. Bílek.
Fotosoutěž:
Tématem loňského ročníku byly houby. Soutěž měla zatím největší ohlas – zasláno bylo celkem 43 soutěžních snímků od 10 autorů, z toho 9 jsou členové pobočky. Snímky hodnotila porota ve složení J. Bělohoubek, I. Bílek, R. Hamerský, K. Kubát, L. Němcová, Č. Ondráček. 
Na 1. místě se umístil snímek neurčené houby Radka Fišera, a to s plným počtem 30 bodů (gratulujeme, to se dosud nikomu nepodařilo!), 2.– 4. místo zaujaly se stejným počtem bodů snímky korálovce jedlového a rosolozubu huspenitého Petra Bauera a hlívy Ivany Markové. Kompletní výsledky a všechny fotografie si můžete prohlédnout na www stránkách pobočky.
Odměnou autorům vítězných snímků byla publikace Ottova encyklopedie – Ptáci.
Jako téma pro ročník 2010 vyhlašuje výbor pobočky
POLNÍ PLEVELY.
Do soutěže mohou být přihlášeny pouze fotografie pořízené na území Ústeckého nebo Libereckého kraje v posledních třech sezónách, tedy v letech 2008 - 2010. Softwarové úpravy jsou povoleny, pokud nemění charakter snímku (je tedy např. možné odstranit rušivé prvky pozadí, jako jsou dráty elektrického vedení, ne však již vyměnit celé pozadí za jiné, atraktivnější). U každého soutěžního snímku musí být údaj o datu pořízení a lokalitě, druh by měl být určen. V případě pochybností si pořadatel vyhrazuje právo vyžádat si od autora další upřesňující údaje. Účastí v soutěži dává autor souhlas k nekomerčnímu využití svého díla, autorská práva mu samozřejmě nezanikají. Soutěž bude vyhodnocena pobočkovou porotou do konce roku, výsledky budou slavnostně vyhlášeny na výroční členské schůzi.  
Fotografie jsou přijímány pouze v datové podobě. Soutěžní snímky v maximálním počtu 5 zasílejte do konce října na adresu jednatele pobočky v datové velikosti umožňující kvalitní tisk do formátu A4.  Fotografie je možné zasílat elektronickou poštou nebo na CD. 
Soutěž je otevřená, účastnit se mohou jak členové, tak i nečlenové pobočky. 
Členské příspěvky:
Výbor pobočky děkuje všem členům, kteří přispěli na činnost pobočky částkami výrazně vyššími než stanovených 20,- Kč. 
Připomínám možnost placení členských příspěvků převodem na běžný účet  číslo 204718372/0300. Pokud platba neodchází z účtu vedeného na vaše jméno, jako variabilní symbol své identifikační číslo (při platbě za celou rodinu stačí jedno, já částku rozpočítám na jednotlivé členy). Tato čísla jsou uveřejněna na internetových stránkách pobočky (adresa viz záhlaví), je tam i číslo účtu pobočky. 
To samozřejmě neznamená, že by nebylo možno platit i nadále složenkou na adresu jednatele (opět stačí jen jedna za celou rodinu), nebo přímo na výroční schůzi či jiné akci.
Korespondence:  
Děkuji všem, kteří v minulém roce přešli k elektronické formě korespondence, a doufám, že se i letos připojí řada dalších; noví členové za poslední roky již prakticky ani jinak nekorespondují. Je to rychlejší, operativnější a také lacinější!
Internetové stránky pobočky:  
Naleznete na nich pozvánky na veškeré akce, aktuální změny, seznam členů, fotografie z akcí (včetně archívních z doby před několika desítkami let), fotosoutěž, kontakty, užitečné nebo zajímavé odkazy (např. na stránky o přírodě, na jejichž tvorbě se podílejí někteří členové naší pobočky) atd. Připravuje se i archív starých čísel Severočeskou přírodou, která jsou již rozebrána. O stránky se vzorně stará webmaster J. Bělohoubek. Adresa stránek je uvedena v záhlaví tohoto listu. 


S přáním úspěšné sezóny 2010 
za výbor pobočky

Jednatel:
Mgr. Ivan Bílek                                          
Předseda:
Ing. Čestmír Ondráček

Třešňová 1675, 432 01 Kadaň

Oblastní muzeum 

bilek@gymnazium-kadan.cz
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