UNIE AKVARISTŮ ČR - AKVA CZ
--------------------------------------------------------------------------CYPERUS - SPOLEK PRO AKVARISTIKU V BRNĚ
&
ČESKÝ KLUB CHOVATELŮ HALANČÍKŮ
Vás zvou
na akvaristickou konferenci,

Akvaristický podzim - Brno 2015,
v Brně v sobotu 17. října 2015

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na přednáškovou akci Akvaristický
podzim - Brno 2015. Od roku 1998 pořádá spolek Cyperus tradiční setkání
konané každoročně v říjnu, jako jednu z akcí Unie akvaristů ČR AKVA CZ.

PROGRAM:
Ing. Josef Moc: Zkušenosti s chovem ryb rodu Apistogramma
RNDr. Jiří Vítek, CSc. „Mentální schopnosti“ ryb ve světle etologie 21. století:
Umí ryby počítat?
Ing. Josef Moc: Dědičnost zbarvení u mečovek i jiných ryb

*******************************
8.30

Presence, výměna ryb

9.30 - 13.00

Dopolední blok přednášek

13.00 - 14.00

Oběd

14.00 - 16.00

Odpolední blok přednášek

V průběhu akce se uskuteční setkání presidia 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
Setkání se koná, stejně jako v loňském roce, v Zámeckém sále“ hotelu
„Žebětínský dvůr“ Křivánkovo náměstí 33a, Brno – Žebětín. Spojení od
autobusového nádraží Zvonařka - přejít nadchodem přes obchodní dům
Vaňkovka do podchodu pod Hlavní nádraží a pak tramvají č. 1. (směr Bystrc)
na Mendlovo náměstí. Přestup na autobus č. 52 (odjezdy v 8 h a dále po 20 min.).
Autem z dálnice Praha - Bratislava (Olomouc) na sjezdu Masarykův okruh Velké
ceny 182 km (178 km) dálnice. Žebětín se nachází v západním okraji Brna, 2 km
od závodního okruhu mistrovství světa motocyklů, 4 km od dálnice. Omezený
počet parkovacích míst je v zadní části dvora hotelu u „sportoviště“, další místa
na náměstí.
Ubytování
je možné v areálu http://hotel.zebetinsky-dvur.cz/ tel. 546 217 557
Konferenční poplatek:
je pro členy spolků v rámci

AKVA - CZ

160,- Kč

(předložení průkazu AKVA CZ nezbytné)
ostatní akvaristé

220,- Kč

v částce je zahrnut oběd, sborník a organizační náklady
Případné další informace poskytne předseda spolku na e-mailové adrese:
dvorakp@vfu.cz

Těšíme se na setkání s Vámi !
Petr Bojanovský
za chovatele halančíků

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
předseda spolku CYPERUS

