UNIE AKVARISTŮ
AKVARISTŮ ČR - AKVA CZ
-------------------------------------------------------------------------CYPERUS, o.s. - SPOLEK PRO AKVARISTIKU V BRNĚ
&
ČESKÝ KLUB CHOVATELŮ HALANČÍKŮ
&
ČESKÝ CICHLIDKLUB

Vás zvou
na akvaristickou konferenci,

Akvaristický podzim - Brno 2008,
která se koná v sobotu 11. října 2008

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na přednáškovou akci

Akvaristický podzim - Brno 2008.
Od roku 1998 vzniklo tradiční setkání konané každoročně vždy v říjnu, jako
jedna z významných akcí Unie akvaristů ČR, AKVA CZ. Letošní konference se
vrací k tématice ryb tradičně chovaných v Brně, tedy halančíků a cichlid.

PROGRAM:

Gerhard Gabler (Rakousko): Malawi 2007
(film z potápění a prezentace)
Ondřej Sedláček: Za halančíky Mosambiku
Norbert Dokoupil (Slovensko): Norbertovy neučesané myšlenky
Jiří Vítek: Rod Nothobranchius - biologie, ekologie, chov a
fotogalerie.

8.30 Presence, výměna halančíků na setkání akvaristů
9.30 - 12.30 Dopolední blok přednášek
12.30 - 13.30 Oběd
13.30 - 16.00 Odpolední blok přednášek

V průběhu akce se uskuteční setkání členů AKVA CZ, miniburza halančíků
a méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce
(bez přístupu veřejnosti). Materiál je třeba dovézt balený v sáčcích – bez
možnosti instalace nádrží.

Místo konání tak jako v minulých letech:

Partner centrum - obchodní klub,
Hlinky 106, Brno - Pisárky (u výstaviště BVV).
Spojení od žst. Brno, Hlavní nádraží, tramvají č. 1 směr Bystrc, zastávka
Vinařská.
Spojení od autobusového nádraží Zvonařka - přejít nadchodem

kolem

obchodního domu do podchodu pod Hlavní nádraží a pak tramvají č. 1.

Autem z dálnice Praha - Bratislava (Olomouc) na odbočce Brno-Bohunice
(západ) směrem na výstaviště, za tunelem rovně směrem na Svitavy (Královo
Pole) a po točitém sjezdu z nadjezdu směr Kohoutovice (Žebětín), za světelnou
křižovatkou vpravo směrem na Centrum projíždíte ulicí Hlinky.

Rozdíl proti předchozím letům je v tom, že přednášky se konají z důvodu
lepšího zatemnění ve vinném sklepě (kde býval oběd), zatímco na oběd se
přesuneme do restaurace (kde bývaly přednášky).

Ubytování
je možné si rezervovat v areálu na tel. 602515861

Konferenční poplatek:
členové spolků v rámci AKVA CZ

120,- Kč

ostatní akvaristé

150,- Kč (6 EUR)

v částce je zahrnut oběd , sborník a organizační náklady

Případné další informace poskytne jednatel spolku
František Fuchs

tel. 543251240

Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme závaznou rezervaci:
- telefonicky na uvedeném čísle (543251240)
- na e-mailové adrese: mriha@ohlzs.cz

Těšíme se na setkání s Vámi !
MVDr. František Csefay
předseda ČCK

Petr Bojanovský
ČKCHH

Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
předseda spolku CYPERUS, o.s.

