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Bankovní spojení: eBanka, kód banky: 2400, !íslo ú!tu: 1612520001 
 
Herpetologická knihovna: RNDr. Ji"í Moravec, CSc., Národní muzeum Praha, 
tel.: 224 497 272, výp#j!ky v pátek od 14:30 do 15:30 hodin po p"edchozí domluv$. 
 
 
1. NOVINKY: 
 
Zápis sch#ze výboru !HS, Praha 19.12.2006 
P"ítomni: Ivan Rehák, Robert %erný, Andrej Funk, Václav Gvoždík, Martin Šandera  
Omluveni: Milan Veselý, Lukáš Kratochvíl 
 
Byly tlumo!eny kladné ohlasy na grafickou úrove& Herpetologických informací. 
 
Herpetologické informace budou rozeslány též národním herpetologickým organizacím 
v Evrop$ s nabídkou vým$ny tiskovin. 
 
Redak"ní uzáv$rka p%íštích Herpetologických informací byla stanovena na 28. února!!! 
 
P"ihláška na konferenci v roce 2007 bude rozeslána v polovin$ ledna. 
 

Zapsal: Martin Šandera 
 
22. konference !HS se blíží 
místo konání: He"manovice 
termín: 25. – 27. 5. 2007 
hlavní po"adatel: Václav Gvoždík 
p"ihláška v!etn$ instrukcí: rozesílána e-mailem a na webu  
POZOR – abstrakty p%ednášek zasílejte redaktorovi HI do 28. 2. (viz p%ihláška)!!! 
 
Letos prob$hnou na konferenci v rámci "lenské sch#ze volby do výboru a revizní 
komise. Kandidáti, hlaste se v"as, nejpozd$ji p%ed za"átkem sch#ze!!! 
 
Rozb$hl se projekt „Obojživelník roku 2007“ 
- projekt Muzea p%írody !eský ráj a !eské herpetologické spole"nosti 
 
Zahájen byl vyhlášením sout$že „Namaluj obojživelníka roku“.  
 
P%ehled b%eznových akcí: 
 
3.3. Jarní setkání herpetolog# a terarist# 
p%ednáškový sál Národního muzea od 10 hod., po%ádá Teraristická spole"nost Praha. 
 
3.3. „Žáby !eského ráje“ 
vernisáž výstavy fotografií žab a další herpetofauny !eského ráje, 
autor fotografií: Martin Šandera. 



Turnov, Muzeum !eského ráje, 14 hod. 
Výstava potrvá do 30.3., poté se p%esune na další m$síc do Ji"ína do Knihovny Václava 
!tvrtka. 
 
11.3. Oficiální zahájení „Obojživelníka roku 2007“ 
„Na Sv. &eho%e, "ap letí p%es mo%e, žába hubu otev%e…“(12.3) 
Otevírání „Žabího ráje“ v Muzeu p%írody !eský ráj, Prachov,  14 hod. 
 
P%ehled všech akcí www.mpcr.cz/obojzivelnikroku 
 
Už te' je "as uvažovat o obojživelníkovi nebo plazovi pro rok 2008.  Obojživelníka "i 
plaza roku stanovuje výbor !HS. Volbu m#že ovlivnit každý "len tím, že navrhne druh 
se stru"ným zd#vodn$ním. Návrhy p%ijímá tajemník nejpozd$ji p%ed zahájením sch#ze  
25. 5.   
 
 
Termínem zaplacení "lenských p%ísp$vk# za rok 2007 je 25. 5. 2007!!! 
 
 
2. R(ZNÉ 
Zp#sob placení "lenských p%ísp$vk# (200 K" všichni): 
1) Nejlépe p"evodem (nejmén$ !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 TSP v Národním muzeu).  
Pouze ve výjime!ných p"ípadech lze platbu uskute!nit poštovní poukázkou na adresu 
tajemníka. 
 
Doporu"uji všem "len#m, kte%í nemají e-mailovou adresu, aby si ji za%ídili. Usnadní se 
tím informa"ní servis !HS. 
 
 
Chytridiomykóza 
V poslední dob$ se ší"í krom$ jiného i maily o chytridiomykóze. Úvahy o výskytu tohoto 
plís&ového onemocn$ní žab i na území %R nejsou sice úplnou novinkou (prokázán výskyt 
v N$mecku), p"esto valná v$tšina lidí, kte"í p"icházejí do styku se žábami o chytridiomykóze 
neví skoro nic. A to p"edevším z praktického pohledu. K jejímu ší"ení lze nev$domky 
p"ispívat p"i hromadném odchytu a p"enášení žab p"i jarních tazích, roznášením zárodk# této 
plísn$ na obuvi nebo p"i faunistickém pr#zkumu na odchytové sí'ce. V p"ípad$ obuvi a sí'ky 
lze zárodky zni!it prostým vysušením. Na lokalitách, kde byly žáby napadeny 
chytridiomykózou lze !asto nalézt uhynulé žáby ustrnulé v p"irozených pozicích. 
Více o chytridiomykóze a globální krizi obojživelník# se do!tete nap". na:  
http://zoo.bf.jcu.cz/typografie/22_ochrana.pdf 
 

 
 

Martin Šandera, 11. 1. 2007 


