
49. konference ČSEtS
3.– 6.11.2022

Mendelova Univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, Brno

Místo konání a registrace: Rektorát (Budova A), 3. podlaží
Doprava:
• Z vlakového nádraží - tram 7 a 9 směr Čertova rokle do stanice Zemědělská,
• Z autobusového nádraží – tram 12 směr Hlavní nádraží,

přestup na tram 7 nebo 9.
• Parkování – před MENDELU - Modré zóny do 17 hod zdarma, dále placené

Hlavní program konference 
Rektorát - Budova A, 3.podlaží (Aula)

Registrace v předsálí:
3.11. od 17-19 hod

4.11. od 8 hod
5.11. od 9 hod

Hlavní program
4.11. od 9.00 – 17:30
5.11. od 9.00 – 17:15 

Postery – předsálí – velikost plochy max 110 x 80 cm
Přednáška plenární - 50 min + 10 min diskuze

Přednáška - 10 min + 5 min diskuze

Popularizační přednáška a welcome drink 
(3.11. – od 19 hod salónek Menza)

doc. Jan Pluháček: „Země a zvíře, na které jsme zapomněli (Libérie, 2019)“

Valná hromada ČSEtS (4.11. – od 19 hod salónek Menza)

Každoroční členská schůze – srdečně jsou zváni členové a zájemci o členství

Společenský večer (5.11. – od 18:30 Menza)

Srdečně zveme na přátelské posezení účastníků konference při sklence, dobrém jídle  a 
živé hudbě

Návštěva Brna (6.11.)

Připravíme pro Vás tipy na výlety v Brně

Informace k blížící se konferenci:



49th ČSEtS conference November 3rd – 6th, 2022

Mendel University in Brno
Address: Zemědělská 1665/1, Brno

Transport:
• From main train station – tram line 7 or 9 direction Čertova rokle to station

Zemědělská
• From bus station– tram line 12 direction Hlavní nádraží,

transfer to tram line 7 or 9.
• Parking in front of campus – Blue zone free of charge until 5:00 pm, then paid

Main program of the conference 
Rectorate – Budova/Building A, 3rd floor

Registration:
Nov 3rd 5-7 pm

Nov 4th from 8 am
Nov 5th from 9 am

Main Program
Nov 4th 9 am - 5.30 pm (in English)

Nov 5th 9 am – 5.15 pm (in Czech and Slovak)

Posters – max size 110 x 80 cm
Plenary- 50 min + 10 min discussion

Oral - 10 min + 5 min discussion

Presentation and welcome drink (Nov 3rd from 7pm Menza)

doc. Jan Pluháček: „Země a zvíře, na které jsme zapomněli (Libérie, 2019)“ - in Czech

General Meeting (Nov 4th from 7pm - salónek Menza)

Annual general meeting – Society members and applicants welcome – in Czech, 
important points to be interpreted to English

Social dinner (Nov 5th from 6.30 pm Menza)
Banquet and live music

Visit to Brno City (Nov 6th)

Tips for your trips

Information for participants:


