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MIHI CURA FUTURI  1935 - 2007  
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
TERMÍN   30. října 2007    

MÍSTO               Kostelec nad Černými lesy, zámek 

 

CÍL SEMINÁŘE  
 
- prezentovat moderní dendrometrické přístroje a pomůcky  
- seznámit se s novými přístupy pořizování, zpracovávání a využití porostních dat 
- navázat a prohloubit spolupráci mezi zainteresovanými institucemi 
 
RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE 
 
  8.00 - 9.00 prezence 
  9.00-12.00 blok příspěvků, prezentace firmy Haglöf a Masser 
12.00-13.00 oběd 
13.00-13.30 přesun do terénu 
13.30-16.00 praktické ukázky v terénu 
 
VLOŽNÉ 
 
400 Kč 
Tato cena platí pouze pro bezhotovostní platbu do 19. 10. 2007. Po tomto termínu je možná platba pouze  
 v hotovosti u prezence zvýšená o 25%. 
Studenti FLD mají vstup na přednášky příspěvků volný po přihlášení a do vyčerpání disponibilních míst. 
 
Vložné uhra ďte ve prosp ěch ú čtu ČZU Praha, č.ú.: 19-550 4550 287/ 0100,  var. symbol: 439096117  
 
U prezence, prosím,  předložte potvrzení o platbě (je součástí přihlášky).  
 
 

STORNO 
 
Je možné uplatnit nejpozd ěji do 27. října.  Po tomto datu nelze vložné vracet, je však možné poslat 
náhradníka.  
 
UBYTOVÁNÍ 
 

Ubytování z 29.10. na 30.10. i z 30.10. na 31.10. je možné zajistit v areálu zámku cca 250 Kč/osoba/noc dle 
typu pokoje na penzionu Savojských,  termín pro rezervaci noclehu je nejpozději do 19. 10. 2007 . Ubytování 
není součástí vložného a bude placeno hotově přímo ubytovateli. K noclehu je možné objednat snídani cca 
35 Kč/osoba (pečivo, máslo,sýr, salám, čaj). 

 
 
TERMÍNY UZÁVĚREK                    
          

PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKU  (NÁZEV, JMÉNO AUTORA) ………………………….................. ...................….    19.10.2007 

ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ……………………………. …………………………............................... nejpozd ěji p ři prezenci 

PŘIHLÁŠKY  ÚČASTNÍKŮ ………………………….……………………………….………...................................  19.10.2007 

BEZHOTOVOSTNÍ UHRAZENÍ VLOŽNÉHO  ……… …………………………………………………...................  19.10.2007  

UHRAZENÍ VLOŽNÉHO HOTOVĚ ………………………………………....................při prezenci (vložné zvýšené o 25%) 

STORNO ……………………………………………………………………………………………….………….    do 27.10. 2007 
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KONTAKTNÍ ADRESA         
 

prknova@knc.czu.cz 
nebo 

 
         FLD ČZU Praha 

Oddělení konferencí 
Ing. Hana Prknová 

Nám. Smiřických 1 - zámek 
281 63 Kostelec na Černými lesy 

 
tel. (fax): 321 610 381 nebo 736 676 890 

 
 
 
POKYNY PRO ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ 
 

1. posílat  v příloze e-mailem na adresu: prknova@knc.czu.cz jako dokument  WORD  

2. název příspěvku a klíčová slova uvést v jazyce českém a anglickém 

3. krátký český a anglický abstrakt 

4. bez záhlaví, zápatí, bez stránkování, bez tvrdého konce stránky 

5. A4, nastavení okrajů  2,5 cm na všechny strany (vzhled stránky) 

6. příspěvek odevzdat v Arialu velikost  10, tabulky a literatura vel. 8, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku 

7. tabulky, grafy, obrázky a fotografie zařadit do textu 

8. číslo a název tabulky uvádět nad tabulkou,  číslo a názvy  grafů a obrázků uvádět pod nimi 

9.  názvy tabulek,  grafů, obrázků a fotografií uvést také v anglickém jazyce  

10.  grafy a obrázky budou tištěny černobíle 

11.  na konci příspěvku uvést kontakt na autora: jméno, příjmení a tituly,  e-mail, telefon a přesnou  adresu pracoviště 

12.  maximální délka příspěvku 7 stran  

 

 


