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42. Jírovcovy protozoologické dny v Kletečné u Humpolce 

7. - 11. 5. 2012 

 

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED ODJEZDEM  

42. ročník Jírovcových protozoologických dnů se uskuteční od 7. do 11. května 2012 v 
Rekreačním středisku Kletečná ve stejnojmenné vesničce nedaleko Humpolce.  

Účast  

Letos se Jírovcových protozoologických dnů zúčastní 57 účastníků (nepočítán doprovod). 

Trochu nižší účast se rozhodně nepodepsala na kvalitě ani množství příspěvků. Letos 

uslyšíme 41 přednášek a shlédneme 5 posterů. Pregraduálních studentů se nám 

představí 11 a postgraduálních 21. Také bude demonstrace prvoků a promítání dalšího z 

filmů o historii Protodnů, a to dokumentu z Česko-francouzkého symposia, které 

Protozoologická sekce před lety pořádala.  

Konferenční poplatek je stejný jako loňský rok: nestudenti 400 Kč, postgraduální studenti 

200 Kč, pregraduální studenti s pasivní účastí 100 Kč, pregraduální studenti s aktivní 
účastí a registrovaní v ČPS bez poplatku.  

Ubytování  

Ubytováni budeme v třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením. 
Dva pokoje (viz rozpis) budou s přistýlkou.  

Stravování  

Budou podávány jídla dle výběru v přihlášce. Ve středu večer nás čeká raut. Ti z Vás, 

kteří si neobjednali snídaně, musí počítat s tím, že ve vesnici není obchod a během coffee 
breaků se nepodává jídlo, ale jen pití (káva, čaj, voda).  

Doprava 

 

Autobusem 

Nejprve je nutné dorazit do Humpolce a odtud pak jet autobusem do zastávky Kletečná, 

U křížku. Tato zastávka je vzdálená asi 100 metrů od objektu RS Kletečná, kde bude 

naše konference. Jistě si vhodný spoj vyhledáte na www.idos.cz. Z Prahy se dá do 

Kletečné dostat při vhodném výběru spoje už cca za 1,5 hodiny (např. odjezd z Roztyl v 

17:05, přestup v Humpolci a příjezd do Kletečné v 18:43). Z Českých Budějovic počítejte 

s dobou cesty cca 3 hodiny (např. odjezd z ČB v 15:45, přestup v Pelhřimově a 

Humpolci, v Kletečné budete v 18:43). Doporučuji, abyste zaplnili případná volná místa v 

autech těch, kteří tam jedou po vlastní ose. V případě pregraduálních studentů tím 

dokonce ušetříte i náklady ČPS :).  

 

Autem 

Od Prahy a od Brna: 

- D 1 Exit 90 Humpolec - okolo vlakového nádraží směr Hněvkovice, Kletečná, Sedlice 

- Před Kletečnou křižovatka - neodbočovat doleva !!! Pokračovat po hlavní silnici doprava 

směr Sedlice 

- Po výjezdu na horizont vlevo autobusová zastávka - za ní odbočka doleva 

- Po cca 300 m vlevo vjezd do střediska 
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Od Českých Budějovic: 

- Do Pelhřimova 

- Z Pelhřimova směr Humpolec, odbočit na Onšovice 

- Pokračovat přes vesnici po hlavní silnici na Kletečnou 

- V Kletečné na návsi doleva okolo hasičské zbrojnice 

- Po výjezdu na horizont vlevo autobusová zastávka - za ní odbočka doleva 

- Po cca 300 m vlevo vjezd do střediska 

 
GPS: N 49° 30´ 24.9" E 15° 17´ 21.8" 

 

Zdroj: GoogleEarth 

Zajímavosti v okolí 

 

Humpolec je město vzdálené od Kletečné zhruba 8 km. V muzeu na Horním náměstí si 

můžeme prohlédnout antropologickou expozici věnovanou životu a dílu Dr. Aleše 

Hrdličky, národopisnou expozici přibližující historii a kulturu Humpolecka, a expozici 

hudebního skladatele Gustava Mahlera. Kuriozitou je pomník přistěhovalce Hliníka, 

postavy známé z české komedie "Marečku, podejte mi pero", který byl umístěn do parku 

Stromovka.  V Humpolci dokonce najdeme HLINÍKárium na Havlíčkově náměstí v budově 

kina. Milovníci historické techniky si mohou v Humpolci prohlédnout exponáty 

soukromého muzea historických vozidel. Ke shlédnutí je cca 20 historických vozidel a 

přibližně 30 historických motocyklů převážně z první poloviny 20. století. Muzeum 

najdete na adrese Pražská 540. Při příležitosti 100. výročí organizovaného včelařství byl 

otevřen včelařský skanzen a stálá výstava ve Včelařském domě čp. 245 na Dolním 

náměstí. Mezi Horním a Dolním náměstím pak můžete navštívit kostel sv. Mikuláše. V 

průběhu staletí prošel několika stavebními proměnami. V letech 1722-29 byla provedena 

přestavba humpoleckého kostela významným stavitelem Janem Santinim, který původně 

gotickou stavbu barokizoval. V kostele sv.Mikuláše je zpřístupněna vyhlídková věž. 

Mezi další památky, které stojí za to si prohlédnout patří secesní městská radnice. Nelze 

zapomenout ani na pivovar Bernard. Více informací najdete na www.infohumpolec.cz/. 

http://www.seznam.cz/
http://www.infohumpolec.cz/
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Návštěvu Humpolce ponechávám na Vašem individuálním zájmu (můžete si jej prohlédnout 

například v pátek před odjezdem domů).  
 

Obec Želiv (www.obeczeliv.cz/) leží na soutoku Želivky a Trnavy v nadmořské výšce 405 

metrů. Archeologické nálezy dokazují, že oblast byla osídlena již ve 3. a 4. století našeho 

letopočtu. Za dávných dob zde údajně vedla "zemská stezka" vedoucí z Prahy na Moravu. 

Nejstarší a nejdůležitější architektonickou památkou je premonstrátský klášter s 

kostelem a Trčkův hrad. Klášter byl založen v r. 1139. Během husitských válek byl 

poničen a později několikrát vyhořel. Po požáru v r. 1712 obnovil klášter slavný stavitel J. 

B. Santini. Obec Želiv naleznete cca 10 km pěšky od Kletečné. Svojí polohou je 

předurčena k rekreaci. V místním klášteře se nabízí prohlídka kláštera, klášterního 

pivovaru a kostela Narození Panny Marie. Více informací o klášteře najdete na 

www.zeliv.eu/. 

 

 

Zdroj: www.seznam.cz/  

Přednášky a postery 

Rozsah běžné přednášky je maximálně! 15 minut a 5 minut na diskusi. Pro vaši 

prezentaci bude k dispozici dataprojektor a PC. Vyžadovanými médii pro prezentaci jsou 

flash disk, externí HDD a CD/DVD. V případě speciálních požadavků kontaktujte 

pořadatele. I letos proběhne soutěž (o ceny) o nejlepší studentskou přednášku v 

kategoriích pregraduální a postgraduální studenti a nejlepší poster. Vítězové po skončení 

konference napíší (za odměnu) krátkou stať do Zpráv ČPS.  

Demonstrace prvoků 

Ve čtvrtek večer se uskuteční tradiční demonstrace prvoků. Firma Olympus nám laskavě 

zapůjčí mikroskop vybavený fázovým kontrastem (včetně fázového objektivu 100x). 

Pokud máte kultury prvoků, s nimiž byste chtěli ostatní účastníky seznámit, 
prosím přivezte nám je ukázat. 

Výlety 

Letos bude uspořádán jeden výlet. Proběhne ve středu odpoledne (půldenní výlet). 

Půjdeme desetikilometrovou procházkou po břehu řeky Želivky do Želiva, kde shlédneme 

místní pamětihodnosti a prohlédneme si zevnitř klášterní pivovar (s ochutnávkou). Zpět 

do střediska Kletečná, kde na nás bude čekat připravený raut,  nás odveze autobus. 
Přibalte si tedy prosím s sebou vhodnou obuv do přírody! 

http://www.obeczeliv.cz/
http://www.zeliv.eu/
http://www.seznam.cz/
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Zdroj: www.obeczeliv.cz/  

Rozdělení do pokojů 

POKOJ        

1 Kulda J. - -   

2 Krajčovič J. - -   

3 Pánek T. Soukal P. Vacek V.   

4 Čepička I. Hampl V. Eliáš M.   

5 Doležal P. Fiala I. Tomčala A.   

6 Hrdá Š. Hrdý I. -   

7 Novák L. Táborský P. Ťápal  J.   

8 Rada P. Žárský V. Merva O.   

9 Oborník M. s rodinou    

10 Szabová J. Smejkalová 
P. 

Ptáčková E.  Vanclová A. 

11 Hostomská J. Zubáčová Z. Uzlíková M.   

12 Vesteg M. Vďačný P. Horváth A.   

13 Mach J. Pyrih J. Voleman L.   

14 Šubrtová K. Gnipová A. Veselíková M. Kováčová B. 

15 Zedníková V. Najdrová V. Petrů M.   

16  Juránková J. Roubalová E.   

17 Týč J. Poliak P. Skalický T.   

18 Horák A. Kváč  M.     

19 Rýdlová A. Mynářová I. Kovářová J.   

20 Bartošová P. Holzer A. Dobáková E.   

21 Kubelová M. Kručinská J. Kodádková A.   

http://www.obeczeliv.cz/
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V samostatném souboru jste obdrželi rozpis úhrad. Pokud potřebujete potvrzení o zaplacení 

ubytování a stravy, zašlete mi co nejdříve fakturační údaje (celé jméno a adresu, kterou chcete 

uvést na doklad). Děkuji. 

Na viděnou se těší, 

Mgr. Tomáš Pánek 

Department of Zoology 

Faculty of Science, Charles University 

Vinicna 7, Prague 2 

128 44, Czech Republic 

Telefonní spojení: 606 612 867 

E-mail: mistrpanek@seznam.cz 

  

mailto:mistrpanek@seznam.cz

