
 

 

Lepidopterologické kolokvium VIII. – první cirkulář 

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,  
dovolujeme si Vás pozvat již na VIII. ročník Lepidopterologického kolokvia. Kolokvium je jako vždy 
určeno všem zájemcům o řád motýlů (Lepidoptera). Konference se pravidelně účastní profesionální i 
amatérští odborníci z České a Slovenské republiky, studenti a další zájemci o problematiku 
entomologie, respektive lepidopterologie a ochrany přírody.  
Po předchozích setkáních v Brně, Českých Budějovicích, Košicích a Olomouci bude tento ročník 
kolokvia probíhat v Praze, tentokrát v prostorách České zemědělské univerzity (Kamýcká 129, Praha 6 
– Suchdol, CZ – 165 21, http://www.czu.cz/cs/).  

Kolokvium, na které Vás tímto srdečně zveme, se uskuteční v pátek 28. února 2014, tedy den před 
mezinárodním setkáním sběratelů hmyzu pořádaném firmou ENTO - TERA. Předpokládané zahájení 
kolokvia bude v 9.30 a ukončení v pozdějších odpoledních hodinách (v závislosti na počtu referátů). 
Navazovat bude přátelské večerní posezení (raut).  

Podrobnější program bude rozeslán přihlášeným účastníkům (tj. druhý cirkulář s přesnějšími 
informacemi o průběhu a obsahu konference). Průběžně budou aktualizované informace dostupné 
také na internetovém odkazu, který bude zprovozněn během několika následujících dnů.  

Přihlášení 

Přes zde uvedený formulář emailovou poštou nebo později prostřednictvím web nejpozději do 

čtvrtka 10. února 2014.  

Platby a stravování 

Vložné na kolokvium je stanoveno na 240,-Kč (zahrnuje sborník, občerstvení v rámci přestávek). Je 
možné si zarezervovat i oběd v menze ČZU v ceně 85 Kč (prosíme potvrdit v přihlašovacím formuláři). 
Organizován je závěrečný raut v ceně 240,- Kč. Úhradu vložného a stravného dle objednávky prosíme 
provést na číslo účtu 19-6026830237/0100 pod variabilním symbolem 219016 nejpozději do 5. února 

2014. Do poznámky pro příjemce prosíme zadat Vaše jméno. V odůvodněných případech (účastníci ze 
zahraničí apod.) je možná úhrada při registraci. 

Ubytování 

Ze čtvrtka na pátek i z pátku na sobotu je možno si individuálně rezervovat v ceně 400,- 
Kč/osoba/noc v dvoulůžkovém pokoji na kolejích ČZU u paní Kokschové (tel.: 224383523, email: 
kokschova@kam.czu.cz) nebo paní Šornové (tel.: 224383373, email: sornova@kam.czu.cz). Prosíme 



 
neváhejte s rezervací ubytování na kolejích, kapacita je omezená. V blízkém okolí jsou i jiná ubytovací 
zařízení (penzion Jas, hotel Galaxie, apod.).  

Abstrakta přednášek a posterů 

Abstrakty do tištěného sborníku zasílejte nejpozději do pondělí 10. února 2013. Abstrakty referátů a 
posterů dodejte podobně jako v minulých letech v elektronické formě v programu MS Word, v 
rozsahu jedné strany A4, řádkování 1, písmo Times New Roman, velikost 12 (horní okraj 3 cm; levý, 
pravý, dolní okraj 2,5 cm).  
Členění: název, celá jména autorů, adresa, text; jednotlivé části oddělte prázdným řádkem; abstrakty 

by neměly obsahovat obrázky, grafy ani citace literatury. Jako vzor pro sepsáni abstraktu je možno 
použít předchozí sborníky z konferencí Lepidopterologické kolokvium.  
Konferenční jazyk: čeština, slovenština, angličtina  

Abstrakty a přihlašovací formuláře posílejte e-mailem na adresu: hajkovas@af.czu.cz, případně 
sarulahajkova@seznam.cz 

 
Za organizátory se těší  

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D. 
Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.  

Ing. Terezie Bubová 
Ing. Šárka Hájková 

Ing. Lada Jakubíková  
PS: Prosíme o rozeslání cirkuláře všem potenciálním zájemcům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme J. Dvořákovi za souhlas s užitím jeho fotografie druhu Luperina nickerlii z www.biolib.cz.  
 


