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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. 
 
 
1. NOVINKY: 
 

TERMÍNEM ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ROK 2004 
 

JE 30. DUBEN 2004 !!! 
 
Členům s nezaplacenými členskými příspěvky nebudou zasílány tiskoviny. 
 
Přírůstek do knihovny 
Výměnou za Herpetologické informace 2003 byly do knihovny ČHS získány 3 katalogy 
Přírodovědného muzea ve Vídni: 
 
Häupl M., Tiedemann F. & Grillitsch H., 1994: Katalog der Typen der Herpetologischen 
Sammlung. Teil I: Amphibia. NMW, 48 pp. (ISBN 3-900275-49-1) 
 
Tiedemann F., Häupl M. & Grillitsch H., 1994: Katalog der Typen der Herpetologischen 
Sammlung. Teil II: Reptilia. NMW, 112 pp. (ISBN 3-900275-50-5) 
 
Grillitsch H., Schleiffer E. & Tiedemann F., 1996: Katalog der Trockenpräparate der 
Herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien. NMW, 137 + XII pp. 
(ISBN 3-900275-58-0) 
 
Johannes Hill, redaktor ÖGH – Aktuell (informační zpravodaj Rakouské herpetologické 
společnosti), nabídl výměnu ÖGH – Aktuell za HI (dokonce nabízel i výměnu za časopis 
Herpetozoa, ale ten už chodí za Teraristu). Rakouští kolegové by ale uvítali v HI více článků 
s anglickým souhrnem. 
Každopádně výměna HI je jedním ze způsobů, jak získat nová periodika do knihovny ČHS. 
Proto neváhejte, aktivujte, články sepisujte, děláte to nejen pro ostatní, ale i pro sebe! 
 
2. RŮZNÉ 
 
EUFORA: 
EUFORA (European Forum for Amphibians and Reptiles) 
Fórum vzniklé především z iniciativy DGHT. 
Zjednodušeně řečeno usiluje o to, aby v Evropě byly jednotné legislativní předpisy týkající se 
chovu a výzkumu obojživelníků a plazů a především, aby nepřevládla byrokracie chov a 
výzkum omezující či dokonce znemožňující. 
Členové TSP se mohli o Eufoře dočíst v Informacích TSP, ostatní odkazuji na adresu: 
www.eufora-net.org 
 

http://www.eufora-net.org/


Výbor ČHS předběžně projednával otázku podpoření či nepodpoření této iniciativy. Oficiální 
stanovisko musí být stanoviskem většiny Rady společnosti, tzn. členské schůze na konferenci. 
 
Fotogalerie 
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. 
Na konferenci v Deštném bude k dispozici skener. Někdo technicky zručný (např. 
Robert Černý; jeho nápad) fotografie oskenuje a hned vám je vrátí. 
 
 
 
Doporučuji všem členům, kteří nemají e-mailovou adresu, aby si ji zařídili. Usnadní se 
tím informační servis ČHS. 
 
 
 
 
3. Zpráva o hospodaření v roce 2003 
 
Zůstatek v pokladně z roku 2002: …………………………………............. 20161,30 Kč 
 …………………………………………. 10 USD 
Příjmy:   
členské příspěvky ………………………………….............   7 300, - 
konferenční poplatky ………………………………….............   2 200, - 
příspěvky ………………………………….............   2 200, - 
ubytování ………………………………….............   3 480, - 
stravování ………………………………………….   4 950,. - 
celkem ………………………………….............  20 130, - 
Výdaje:   
kancelářské potřeby ………………………………….............   1 535,50 
kopírování ………………………………….............      835,00  
poštovné ………………………………….............   1 373,40 
telefon a internet ………………………………….............      607,20 
ubytování ………………………………….............   5 160, - 
stravování ………………………………………….   8 050, -  
konference (občerstvení, studenti) ………………………………….............   4 326,80- 
celkem ………………………………….............  21 887,90 
Bilance v roce 2003 ………………………………….............  - 1 757,90 
Zůstatek v pokladně k 31.12.2003: ………………………………….............  18 403,40 Kč 
 …………………………………............. 10 USD 
 
 
 

Sestavil Martin Šandera. 


