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Herpetologická knihovna: RNDr. Jiří Moravec CSc., Národní muzeum Praha, 
tel.: 224 497 272, výpůjčky v pátek od 14:30 do 15:30 hodin po předchozí domluvě. 
 
 
 
Významné životní jubileum letos oslaví tito členové ČHS: 
 
Jiří Šimeček a Zdeněk Žižka – šedesátiny 
Leo Wildner – abrahámoviny 
Václav Gvoždík, Lukáš Choleva a Martin Kamler - čtvrtstoletí 
 
GRATULUJEME!!! 
 
 
1. NOVINKY: 
 
Zápis schůze výboru ČHS 18. 12. 2003: 
 
Přítomni: 
Robert Černý, Andrej Funk, Václav Gvoždík, Lukáš Kratochvíl, Ivan Rehák, Martin Šandera 
 
Omluveni: 
Jiří Brůna, Milan Veselý 
 
1. Byla projednána organizace konference 30. 4. – 2. 5. 2004 v Deštném v Orlických horách. 
 
2. Byly stanoveny podmínky úhrady konference studentům. ČHS bude hradit ubytování 

studentům (po magisterský stupeň) s aktivní účastí (přednáška). Zároveň tito studenti 
nemusí platit konferenční poplatek. Platí pouze pro studenty – členy ČHS (s řádně 
zaplaceným příspěvkem) a zároveň musí dotyčný mít odevzdaný abstrakt přednášky! 

 
3. Jako další redaktor HI byl do konference pověřen Andrej Funk. 
 
4. Člen výboru se automaticky stává členem redakční rady HI. 
 
5. Jako viceprezident byl ustanoven Milan Veselý, jako tajemník Martin Šandera. 
 
 
Zápis vypracoval: 

Martin Šandera. 
 
 
 
 



HI: 
Herpetologické informace (2003) po průtazích v tiskárně spatřily světlo světa. Navíc se 
podařilo sešít listy v nesprávném pořadí, nemluvě o zdražení. Tisk příštích HI pravděpodobně 
připadne jiné tiskárně. 
Je vskutku zajímavé, že HI v tiskárně asi nikdo nekontroloval a jestli ano, tak, že je s klidným 
svědomím odeslali. Chyba se holt vloudí. Naštěstí je to chyba rázu „dodělej si sám“ a za 
krátkou chvilku lze listy poměrně snadno přehodit. 
 
Příští číslo HI bude obsahovat abstrakty přednášek z konference v Deštném. Ale samotné 
abstrakty, to by bylo pro náplň HI málo. Takže již nyní můžete sepisovat různé informace, 
poznatky, pozorování, faunistické údaje (nejen z ČR), recenze apod. a poslat je redaktorům HI 
(nejlépe e-mailem na: andrej.funk@volny.cz; jiri.bruna@email.cz). 
 
Adresář:  
Změny adres, telefonů, e-mailů, případně chyby v papírovém adresáři hlaste nejlépe na e-
mail: m.sandera@post.cz (nebo pošlete na adresu: Martin Šandera, Lošťákova 409, 506 01 
Jičín). 
 
Doporučuji všem členům, kteří nemají e-mailovou adresu, aby si ji zařídili. Usnadní se 
tím informační servis ČHS. 
 
 
2. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY: 
Většina členů nemá zaplacené příspěvky za rok 2003, někteří i za roky předcházející. Proto 
možná - dostanete ještě jednu upozorňující zprávu / najdete v obálce složenku. Roční 
příspěvky 200 Kč a 100 Kč (pro studenty a důchodce) posílejte na adresu: Martin Šandera, 
Lošťákova 409, 506 01 Jičín. 
 
 
3. KONFERENCE: 
Deštné v Orlických horách. 
Termín: 30.04.-02.05.2004  
Podrobnosti najdete na přihlášce. 
 
Blíží se nejen 19. konference v Deštném, ale i jubilejní 20. To nabádá k tomu, abychom se 
ohlédli za historií ČHS. Jednou z možností by bylo vytištění fotografií z minulých konferencí 
v HI a jejich umístění na internetové stránky. 
Pokud máte takové fotografie a jste ochotní je poskytnout, přivezte je, prosím, na konferenci 
v Deštném nebo je můžete posílat zpracované v elektronické podobě. 
 
Kandidát na uspořádání 20. konference ČHS v roce 2005 
Zatím jediným navrhovaným místem je: 
 
Turistické centrum a Muzeum přírody Český ráj (www.sweb.cz/mpcr)  
Prachov 37 
506 01 Jičín 
 
 

Sestavil Martin Šandera. 
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