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Vážení herpetologové, přátelé, kolegové, badatelé a studenti

od minulé konference ČHS uběhl opět rok a rádi bychom Vás tedy 
pozvali  na  konferenci  letošní.  Výbor  ČHS  zvolil  pro  konání 
konference  lokalitu  ze  zoologického  hlediska  velmi  atraktivní  – 
obec Lanžhot u jedinečného komplexu lužních lesů poblíž soutoku 
Dyje  a  Moravy  jistě  netřeba  představovat.  Místu  konání  bude 
částečně  přizpůsoben  i  program  konference  –  hosty  panelové 
diskuze  o  problematice  ochrany  této  lokality  budou  mimo jiné  i 
kolegové  Roman  Zajíček  z brněnského  AOPK  a  Lukáš  Čížek 
z Jihočeské  Univerzity.  Součástí  konference  bude samozřejmě i 
exkurze do místních luhů. Doufáme, že zvolenou polohu oceníte a 
že svou hojnou účastí na konferenci podpoříte činnost ČHS.

Za výbor ČHS

Milan Veselý

Nezbytné informace

Konference  se  uskuteční  v ubytovacím  zařízení  „Na  Šlajsi“ 
v Lanžhotě  (adresa:  TJ  Sokol  Lanžhot,  Na  Šlajsi  35,  691  51 
Lanžhot; telefon 519 336 123, mobil: 723 433 093). 

• Ubytování  je  zajištěno  ve  dvoulůžkových  pokojích  (sociální 
zařízení je zvlášť na patře), cena cca 300,- Kč za dva noclehy. 

• V místě je zajištěna plná penze na celou dobu trvání konference 
v ceně  cca  400,-Kč (pátek:  večeře;  sobota:  snídaně,  oběd, 
večeře; neděle: snídaně, oběd). Restaurace v areálu byla vždy 
vyhlášená  svou  kuchyní,  v uplynulých  letech  byl  ale  problém 
s provozní dobou. Toto by se mělo od letoška výrazně změnit, 
nový  provozovatel  přislíbil  přizpůsobení  pracovní  doby  zájmu 
klientů a celkové vylepšení provozu restaurace. 

• Konferenční  poplatek:  zdarma  pro  členy  ČHS  s řádně 
zaplacenými příspěvky, pro ostatní 100,- Kč.

Konferenční  poplatky,  ubytování  a  stravování  budou placeny na 
místě, studentům s aktivní účastí (přednáška), kteří jsou členy ČHS 
a mají řádně zaplacené příspěvky, bude ubytování hradit ČHS.
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Zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit na adrese 
veselym@prfnw.upol.cz  nebo  veselac1@yahoo.com. Uveďte prosím 
také své nároky ohledně ubytování (počet noclehů, případně s kým 
chcete být na pokoji) a stravování (počet jídel).
Všechny účastníky, kteří budou prezentovat svou činnost na poli 
herpetologie, prosím o zaslání názvu plánované přednášky do 15. 
března. Standardní délka přednášky je 20 minut včetně diskuze. 

Podrobné informace s programem budou obsaženy ve druhém cirkuláři,  který 
bude rozesílán v dubnu.
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