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Bankovní spojení: eBanka, kód banky: 2400, číslo účtu: 1612520001
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:
22. konference ČHS se uskutečnila v Heřmanovicích 25. – 27.5. 2007 za hojné účasti 43 lidí.
Nebylo až tak jednoduché stanovit přesný počet účastníků, jelikož se ne všichni podepsali do
prezenční listiny. Pomohla až společná fotografie a fotografie z exkurze.
Zápis ze schůze čtěte níže (odhlasovány důležité změny!), zpráva z průběhu celé konference
bude otištěna v letošních HI.
Zápis členské schůze ČHS v Heřmanovicích 25. 5 . 2007
Schůzi a tím i celou konferenci zahájil hlavní organizátor konference Václav Gvoždík.
Roman Rozínek nás v přednášce „Lissotriton montandoni v Heřmanovicích“ seznámil
s praktickou ochranou čolků karpatských v Jeseníkách.
Promítnuty byly obrázky z minulých dvou konferencí.
Následovala zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření v roce 2006 (Martin Šandera) a zpráva
revizní komise (Lukáš Kubička).
Zprávy byly jednomyslně přijaty.
V příspěvku „Obojživelník roku“ a „Biolib“ byli přítomní seznámeni s průběhem těchto
projektů, na kterých se podílí i ČHS.
Bylo přijato 14 nových členů: Veronika Holáňová, Eva Měráková, Lenka Jeřábková, Jiří
Šmíd, Stanislav Němec, Ivan Zwach, Alena Pončová, Jan Janík, Filip Šiffner, Pavel Konečný,
Radka Musilová, Petr Velenský, Nataša Velenská a Mikuláš Velenský.
Volby výboru a revizní komise – pro další dva roky zůstalo složení neměnné.
Petr Balej nás seznámil s projektem Balcanica a také s novou podobou internetových stránek
ČHS.
Byl schválen plán činnosti na další období a některé změny:
ČHS zakoupí vlastní doménu pro internetové stránky.
Členské příspěvky se od roku 2008 zvyšují na 300 Kč.
Konference se budou konat v podzimním období.
Příští konference se uskuteční na podzim 2008. Místo a termín zvolí výbor na základě
písemných nabídek organizátorů. Hlavní organizátor zajistí: ubytování, výběr poplatků
(případně kontrolu úhrady převodem na účet ČHS), promítací techniku. Zajištění hromadného
stravování není podmínkou, je však žádoucí alespoň blízkost restaurace.

Terénní exkurze i pro veřejnost mohou být pořádány na regionální úrovni podle ochoty
vedoucích exkurzí.
Zapsali: Robert Černý a Martin Šandera

Výbor a webmasteři vybrali novou doménu pro internetové stránky, jejichž adresa
bude: www.herp.cz
Obojživelníkem roku 2008 bude mlok skvrnitý!

2. RŮZNÉ
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.
Doporučuji všem členům, kteří nemají e-mailovou adresu, aby si ji zařídili. Usnadní se
tím informační servis ČHS.
Nejbližší akce v rámci „Obojživelníka roku 2007“
Výstava fotografií „Žáby Českého ráje“, 6. – 18.6. 2007, 13 – 18 hod. (kromě pondělí), dům
U Zelené žáby – Muzeum dětské kresby, U Radnice 13/8, Praha 1, www.muzeumuzaby.cz
Letní festival přírody v ráji
Od 30.6. každou prázdninovou sobotu večerní exkurze do zahrady Muzea přírody Český ráj.
Více na www.mpcr.cz
Fauna a flóra zatopených kamenolomů Jesenicka – Lukáš Konečný.
Výstava fotografií (včetně obojživelníků), od 1.7. do září. Zámecký mlýn v Jindřichově
Hradci. Pořádá: Sdružení Lacerta (www.lacerta-pisecna.com).

Martin Šandera, 11. 6. 2007

