POZVÁNKA NA 36. KONFERENCI ČESKÉ HERPETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Česká herpetologická společnost, z.s. (ČHS) se sídlem Viničná 7, Praha 2, 128 44; IČ: 47011548
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 3638
zastoupená RNDr. Ivanem Rehákem, CSc., prezidentem
zve na výroční konferenci ČHS 2022, v jejímž rámci se uskuteční rovněž zasedání Rady ČHS.
Organizačně konferenci zajišťuje Katedra ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity
v Praze (FŽP ČZU v Praze), Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol
reprezentovaná organizátory doc. Ing. Jiřím Vojarem, Ph.D. a Ing. Tomášem Holerem.
Dovolte mi při této příležitosti hostitelské instituci vyjádřit jménem ČHS velké poděkování!
Kontakt:

Jiří Vojar, vojar@fzp.czu.cz, 224 383 854
Tomáš Holer, holer@fzp.czu.cz

Termín konference: 17. 9. 2022 (sobota)
Místo konání: Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol
Program:

09:50 – 10:00

sraz účastníků před hlavním vchodem na FŽP

10:00 – 11:00

registrace a zasedání Rady ČHS (zasedací místnost FŽP - D222).
Program zasedání Rady:
1.
2.
3.
4.
5.

11:00 – 18:00

18:00

Zahájení zasedání Rady
Zpráva o činnosti a hospodaření ČHS v uplynulém období
Plán činnosti ČHS do dalšího období.
Diskuse, různé
Závěr zasedání Rady

odborné zasedání ČHS (zasedací místnost FŽP - D222) (s přestávkou
na oběd) - přednášky, diskuse, na závěr herpetologická exkurze
na pozoruhodnou lokalitu s výskytem mloků Salamandra salamandra
pod vedením Jiřího Vojara a Tomáše Holera.
Detailní program bude k dispozici po uzávěrce přihlášek.
ukončení zasedání

Poplatky:

Konferenční poplatek od členů ČHS nebude vybírán (vztahuje se i na doprovázející osoby
členů ČHS a kandidáty na nové členy, kteří podají přihlášku současně s přihláškou
na konferenci). Účast na konferenci je omezena pouze na členy ČHS, jejich doprovázející
osoby, kandidáty na členství v ČHS a pozvané hosty.
V případě nejasností či dalších dotazů k organizaci konference kontaktujte její organizátory.

Stravování

Bude upřesněno v detailním programu (dle počtu přihlášených).

Uzávěrka přihlášek:

2. 9. 2022

Přihlášky, včetně názvů příspěvků a abstraktů, posílejte, prosím, e-mailem nejpozději do 2. 9. 2022
na ophis@tiscali.cz, v kopii na vojar@fzp.czu.cz, holer@fzp.czu.cz a herp@herp.cz (Výbor ČHS).
O konečném zařazení příspěvků – zejména v případě, že počet přihlášených příspěvků přesáhne vymezený
časový rámec pro jejich prezentaci – rozhoduje Výbor ČHS spolu s organizátorem.
V Praze dne 16. 8. 2022

Česká herpetologická společnost, z.s.
zastoupená RNDr. Ivanem Rehákem, CSc.
prezidentem

Poznámka: V případě osobní neúčasti na zasedání Rady ČHS je možnost zplnomocnit k jednání jiného člena ČHS.

