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Z M ĚN Y  V  A D R E S Á Ř I  S E K C E  –  C H A N G E S  T O  
M E M B E R S H I P  D I R E C T O R Y  

 
Zkratka v závorce označuje řádného člena (Č) nebo přidruženého člena (A) sekce, letopočet je rokem 
vstoupení do sekce. Opravené údaje jsou uvedeny v apostrofech. Změny prosím zasílejte na e-mailovou 
adresu vita.plasek@seznam.cz nebo do redakce Bryonory. 
The abbreviation in brackets stands for the full member (Č) or associated member (A), respectively, 
followed by the date of enrollment. Corrected data stand within apostrophes. Please send the changes to the 
e-mail address: vita.plasek@seznam.cz or at the Bryonora desk. 

Změny - changes 

Odložilíková, Mgr. Kateřina, Boženy Němcové 774, 686 01 Uherské Hradiště (dříve: Štěpnická 
1041, 686 06 Uherské Hradiště), Katerina.Odl@seznam.cz (A, 1994) 

Uhlík , Ing. Petr, uhlik@muzeum-sokolov.cz (dříve uhlik@mail.omks.cz) (Č, 1997) 

Členské příspěvky od roku 2008 

Při jarním setkání v Malinné u Ruprechtova proběhlo 20.4.2007 v rámci valného shromáždění 
sekce hlasování o změně ve vybírání členských příspěvků. Většinou přítomných (pro 19 hlasů, 
proti 0, zdrželo se 6) bylo odsouhlaseno vybírání příspěvků prostřednictvím sekretariátu České 
botanické společnosti s platností od 1.1.2008. Na základě navýšení nákladů o výdaje spojené 
s poštovným a administrativou ČBS bude změněna výše příspěvku: 200,- Kč pro přidružené 
domácí členy, 300,- Kč pro zahraniční členy (příspěvek řádných členů zůstává 150,- Kč). Všem 
členům (nejen řádným) bude tedy ČBS zasílat od ledna 2008 složenku s výší příspěvku (platit 
bude možno složenkou, převodem z účtu či osobně na sekretariátu ČBS). Příspěvky pro rok 2007 
(od přidružených a zahraničních členů, nikoliv od řádných!!!) vybírá dle původního režimu 
pokladník O. Peksa: 150,- Kč od domácích; při zahraniční adrese 250,- Kč (příspěvky posílejte na 
adresu: Ondřej Peksa, Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň, e-mail: 
opeksa@zcm.cz). 
Since the year 2008 subscriptions will be changed: CZK 300,- (approx. EUR 11) for foreign 
members and associates, including surface shipment of the bulletin. 
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