UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

XII. Lepidopterologické kolokvium – první cirkulář
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 31. ledna 2019
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na XII. ročník Lepidopterologického kolokvia. Kolokvium je určeno
všem zájemcům o řád motýlů (Lepidoptera), ale také všem ostatním se zájmem o ochranu přírody,
zoologii a ekologii. Konference se pravidelně účastní profesionální i amatérští odborníci z České a
Slovenské republiky, studenti a další zájemci.
Po předchozích zdařilých setkáních v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Zvolenu a Košicích bude
následující ročník kolokvia probíhat na Moravě, tentokrát v prostorách nové budovy Přírodovědecké
fakulty UP v Olomouci (17. listopadu 12, Olomouc, http://www.prf.upol.cz/).
Kolokvium, na které Vás tímto srdečně zveme, se uskuteční ve čtvrtek 31. ledna 2019. Předpokládané
zahájení bude v 9.30 hod. a ukončení v pozdějších odpoledních hodinách (v závislosti na počtu
referátů). Navazovat bude přátelské večerní posezení (raut). Podrobnější program bude rozeslán
přihlášeným účastníkům v polovině ledna (tj. druhý cirkulář s programem přednášek a upřesňujícími
informacemi o průběhu konference) a bude i k dispozici na webových stránkách prf.upol.cz/lk.
REGISTRACE
Přes formulář na webových stránkách prf.upol.cz/lk nejpozději do pátku 11. ledna 2019.
PLATBY A STRAVOVÁNÍ
Vložné na kolokvium je stanoveno na 250,- Kč (studenti 150,- Kč). Poplatek zahrnuje sborník a
občerstvení v rámci přestávek.
Je možné si zarezervovat i oběd v nedaleké menze UPOL v ceně cca 85,- Kč (prosíme potvrdit
v přihlašovacím formuláři).
UBYTOVÁNÍ
Olomouc nabízí celou řadu ubytovacích míst. V rámci univerzity je možno si individuálně rezervovat
ubytování na kolejích UPOL. Vzhledem k blízkosti PřF UP lze doporučit ubytování na VŠK gen.
Svobody. Ceník ubytování je k nahlédnutí zde: https://skm.upol.cz/ubytovani/cenik-ubytovani/
V případě zájmu kontaktujte paní Simonu Malou (simona.mala@upol.cz; +420 777 000 202), nebo
Magdalenu Ryšicovou (magdalena.rysicova@upol.cz; +420 777 000 202). Ubytovací kapacita
kolejí je limitována, proto je potřeba rezervaci provést co nejdříve.
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ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ
Abstrakty do tištěného sborníku zasílejte na adresu tomas.kuras@upol.cz nejpozději do pátku
11. ledna 2019. Abstrakty referátů a posterů dodejte podobně jako v minulých letech v elektronické
formě v programu MS Word ve formátu .doc (.docx), 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 sepsání abstraktu je možno
použít předchozí sborník z konference VII. Lepidopterologické kolokvium dostupného na webových
stránkách prf.upol.cz/lk.
KONFERENČNÍ JAZYK
Čeština, slovenština, angličtina
Za organizátory se na společné setkání v Olomouci těší
Tomáš Kuras
Monika Mazalová
Lukáš Weber
Katedra ekologie a ŽP
PřF UP v Olomouci
PS: Prosíme o rozeslání I. cirkuláře všem potenciálním zájemcům.
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