!nformace !eské herpetologické spole"nosti 200574
999.natur.cuni.cz7chs
=ankovní spojení: eBanka !íslo ú!tu: 161252000142400
Herpetologická knihovna: 67Dr. Ji"í Moravec, CSc., 7árodní muzeum Praha,
tel.: 224 497 272, výp#j!ky v pátek od 14:30 do 15:30 hodin po p"edchozí domluv$.
1. NFV!NKI:
21. konference !HS – první informace
místo konání: Svatošské skály u Karlových Var#
termín: 5. – 7. 5. 2006
hlavní po"adatel: Miroslav Dohnal (mobil 723 391 003)
cena: 700 K! (2 noclehy + 2 plné penze), sobotní druhá ve!e"e hrazena z konferen!ního
poplatku
p"ihláška: na Zebu v!etn$ instrukcí
[!ast bude nutné potvrdit poukázáním poplatku 700 K! na adresu po"adatele: Miroslav
Dohnal, 6olavská 211, 362 25 7ová 6ole, nejpozd$ji do 5. 4. 2006.
Co nás !eká: skalní útvar Svatošské skály na b"ehu Oh"e, CHKO Slavkovský les v!etn$ dvou
nelegáln$ postavených luxusních sibi"ských srub# nejmenovaného ruského podnikatele
(bohužel asi jen zven!í a s bezpe!ným odstupem), zmije, užovky hladké a obojkové, skokani
a !olci, možná i blatnice, každopádn$ však znamenitá kuchyn$ šéfkucha"e austy.
Privilegium pro "leny !HS v N"asti na Karlovarském aktivu
[!ast na v$hlasném Karlovarském aktivu každoro!n$ p"esahuje prostorové kapacity sálu,
po!et ú!astník# musí být omezován. Proto je nutné osobní pozvání od Miroslava Dohnala.
7oví zájemci o ú!ast z "ad %HS budou up"ednost&ováni p"ed ne!leny.
P"íští aktiv se uskute!ní 24. – 26. února 2006 ve Svatošských skalách.
7a programu jsou každoro!n$ p"ednášky chovatelské i cestovatelské, vyhlášení ceny
bHa'ákc roku a vep"ové hody.
Oápis sch#ze výboru 22. 9. 2005 v Praze
Byl projednán termín a místo konání konference %HS v roce 2006.
damítnuto bylo zp"ís&ování p"ijímání nových !len#.
7a internetu nebudou voln$ k dispozici nejnov$jší Herpetologické informace.
Odsouhlaseno bylo podání žádosti o dotaci od 6ady v$deckých spole!ností %6 na vydávání
HI.
Fdsouhlasen byl jednotný "lenský ro"ní p$ísp%vek 200 K" pro všechnyU

dapsal: Martin fandera.

H! – nová rubrika: Vaunistické poznámky a jiná krátká sd%lení
P"ipravovaná nová rubrika je tu proto, aby jednotlivá pozorování a faunistická data, která
nesta!í na samostatný obsáhlejší !lánek, neskon!ila n$kde v šuplíku. Pokud jste zaznamenali
nap". zajímavé projevy chování nebo neobvyklé zbarvení n$kterého zástupce herpetofauny,
neváhejte, sepište krátké pojednání a šup s ním gndrejovi. drovna tak pište o nálezech v
mapovém poli (!tverci) sí(ového mapování organism# v %6 daným druhem doposud
neobsazeném (viz nap". Moravec J. 1994: gtlas rozší"ení obojživelník# v %eské republice,
Mikátová B., Vlašín M., davadil V., 2001: gtlas rozší"ení plaz# v %eské republice). 7ebo
pokud jsou z ur!itého !tverce publikovány jen prastaré !i pochybné údaje.
2. R&ONX
Op#sob placení "lenských p$ísp%vk#:
1) 7ejlépe p"evodem (nejmén$ !asov$ náro!ný zp#sob je p"es internet) nebo vložením pen$z
p"ímo v eBance. Bankovní spojení viz výše. Vždy uvád%jte variabilní symbol, kterým je
Vaše "lenské "íslo (nap". 068). %lenské !íslo naleznete v adresá"i a na adresním štítku.
2) Osobn$ (nap". na konferenci %HS nebo na akcích iSP v 7árodním muzeu).
Pouze ve výjime!ných p"ípadech lze platbu uskute!nit poštovní poukázkou na adresu
tajemníka.
Monitoring obojživelník# a plaz# v !R
\íl: daznamenání dlouhodobých trend# populací obojživelník# a plaz# na vybraných
lokalitách
Projekt gOPK %6 – odd$lení monitoringu a inventarizací biodiverzity
Hlavní koordinátor pro obojživelníky a plazy:
67Dr. Petr Blahník (petrjblahnik@nature.cz, tel: 283 069 311)
]^terní spolupracovníci vítáni U
Možnost pro !HS, jak rozší$it svoji "innost, respektive pro n%které "leny !HS, kte$í se
pohybují pravideln% v terénu !R. Kdo jiný by m%l být povolan%jší, než "lenové !HS_
`chaze"i o monitoring budou podle oblasti své p#sobnosti spadat pod regionálního
koordinátora a uzav$ou smlouvu s AFPK.
Doporu"uji všem "len#m, kte$í nemají e-mailovou adresu, aby si ji za$ídili. `snadní se
tím informa"ní servis !HS.

tajemník, 14. 11. 2005

