Informace České herpetologické společnosti 2007/3
web.natur.cuni.cz/chs

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:
Zápis schůze výboru ČHS v Praze, 17. 9. 2007
přítomni: Robert Černý, Andrej Funk, Lukáš Kratochvíl, Ivan Rehák, Martin Šandera, Milan
Veselý
omluven: Václav Gvoždík
Projednáno bylo:
podání žádosti o dotaci na Herpetologické informace od RVS ČR,
účast ČHS ve správních řízeních,
pořádání konference – bude tam, kde hlavní organizátor kompletně zajistí.
Diskutováno bylo:
nutnost registrace ČHS na finančním úřadě.
Zapsal: Martin Šandera.
Nový web
Petr Balej zaregistroval www.herp.cz. V nynější fázi je k dispozici úvodní strana a
postupně se dokumenty stěhují ze starého webu na nový.
Starší novinky
Avšak nutné je připomínat.
Členské příspěvky se od roku 2008 zvyšují na 300 Kč. Tak odhlasovali členové na
konferenci.
Obojživelníkem roku 2008 bude mlok skvrnitý! (www.mpcr.cz)

2. RŮZNÉ
Výzva pro organizátory konference
Na konferenci v Heřmanovicích bylo členy odhlasováno konání příští konference na podzim
2008. Dokonce padly i dva návrhy na místo konání: Rokycany a Ostrava. Neznamená to však,
že by konference nemohla být v jiné lokalitě.
Rozhodující bude, jak hlavní organizátor či tým organizátorů bude schopen kompletně zajistit
uspořádání konference. Písemné návrhy zasílejte na e-mail tajemníka (m.sandera@tiscali.cz)
do konce října 2007.

Návrh by měl obsahovat tyto údaje: hlavní organizátor (ři) s kontakty, případně
organizátorský tým, termín, místo konání – adresa, případně adresa ubytování, místa
přednášení a stravování, předběžná cena ubytování a stravování na osobu, rámcový program,
způsob úhrady (předem / na místě – výběrčí osoba (y)), apod. Zajištění hromadného
stravování není podmínkou, avšak dostupnost stravovacího zařízení je více než žádoucí.
Termín – podmínkou je pátek večer až nedělní poledne v druhé polovině října nebo
v listopadu 2008. Případná nedělně odpolední postkonferenční exkurze je vítaná.
Výbor ČHS vybere nejlepší návrh.

Hrůza na závěr z jednoho správního řízení
Z dopisu zaslaném Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí a
zemědělství ze dne 17. 9. 2007 (č.j. KUOK 96159/2007) a z dopisu zaslaném Ministerstvem
zemědělství ze dne 8. 10. 2007 (č.j. 34267/2007-16230) je evidentní, že město Vidnava bude i
přes neudělení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. vysazovat ryby v evropsky významné
lokalitě (EVL) Vidnava, PR Vidnavské mokřiny. V záměru města Vidnava je vysazování
candáta obecného a geograficky nepůvodního druhu, kapra obecného.
Toliko ve zkratce oč jde. Korunu tomu nasadil Dr. Poupě z Ministerstva zemědělství. Jeho
stanovisko (viz příloha, část dopisu) není sice pravomocné, ale dává jakousi podporu
vidnavským rybářům.

10. 10. 2007, tajemník

