
Informace České herpetologické společnosti   2005/1 
 
 
web.quick.cz/herpetologie       
  
 
Bankovní spojení: eBanka číslo účtu: 1612520001/2400 
 
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: 
 
Významné životní jubileum letos oslaví tito členové ČHS: 
 
Zuzana Starostová, Martin Toman, Petr Urban - čtvrtstoletí 
 
Významné životní jubileum letos oslaví pravděpodobně i někteří další členové patřící mezi ty, 
kteří neposkytli datum narození. 
 
GRATULUJEME!!! 
 
 
Změna kontaktů na tajemníka: 
 
nový e-mail: m.sandera@tiscali.cz 
nový mobil: 731 060 253 
 
Způsob placení členských příspěvků: 
 
1) Nejlépe převodem (nejméně časově náročný způsob je přes internet) nebo vložením peněz 
přímo v eBance. Bankovní spojení viz výše. Vždy uvádějte variabilní symbol, kterým je 
Vaše členské číslo (např. 068). Členské číslo naleznete v adresáři a na adresním štítku. 
 
2) Osobně (např. na konferenci ČHS nebo na akcích TSP v Národním muzeu).  
 
Pouze ve výjimečných případech lze platbu uskutečnit poštovní poukázkou na adresu 
tajemníka. 
 
Termín pro zaplacení členských příspěvků na rok 2005 je do 29. 4. 2005 (konference)!!! 
Někteří členové nemají zaplaceno až 3 roky nazpět!!! 
 
Konference 
 
Přihláška obsahuje všechny nezbytné informace. Termín konání: 29. 4. – 1. 5. Ti, kteří mají 
fungující e-mail, dostanou přihlášku též v elektronické podobě. 
 
HI 2004 
 
Zatím z technických důvodů nejsou, ale budou. 
 

mailto:m.sandera@tiscali.cz


2. RŮZNÉ 
 
Monitoring obojživelníků a plazů v ČR  
 
Cíl: Zaznamenání dlouhodobých trendů populací obojživelníků a plazů na vybraných 
lokalitách 
 
Projekt AOPK ČR – oddělení monitoringu a inventarizace biodiverzity 
 
Externí spolupracovníci vítáni ! 
 
Bližší informace: 
MUDr. Vít Zavadil: vit_zavadil@nature.cz, tel.: 283 069 290 
Roman Rozínek: roman.rozinek@naturaservis.net, mobil: 724 227 157 
Mgr. David Vačkář (AOPK): david_vackar@nature.cz, tel.: 283 069 212 
 
Fotogalerie 
 
Blíží se jubilejní 20. konference. To nabádá k tomu, abychom se ohlédli za historií ČHS. 
Jednou z možností by bylo vytištění obrázků z minulých konferencí v HI a jejich umístění na 
internetové stránky. 
Pokud máte takové fotografie nebo diapozitivy a jste ochotní je poskytnout, pošlete je, 
prosím, na adresu tajemníka. Po oskenování vám budou samozřejmě vráceny. Případně je 
můžete posílat zpracované v elektronické podobě. 
 
Doporučuji všem členům, kteří nemají e-mailovou adresu, aby si ji zařídili. Usnadní se 
tím informační servis ČHS. 

 
tajemník, 16. 1 2005. 
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