Česká vědecká zahradnická společnost
Mendelova univerzita v Brně, Český hydrometeorologický ústav, Vysoké učení technické v Brně,
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko, Agrostis Trávníky, s.r.o. Rousínov,
OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o. Zubří
Vás srdečně zvou na konferenci s mezinárodní účastí

Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu
která se uskuteční ve dnech

20.–21. října 2011
v Lednici

1. cirkulář

Konference má za cíl prezentovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu, souvisejícího
s problematikou reakcí rostlin na měnící se stanovištní podmínky. Změna klimatu je spojena s řadou
extrémních jevů, jejichţ četnost můţe narůstat. Jedná se především o periody sucha, přívalových
dešťů či extrémní výkyvy teplot, tj. faktory, které mají komplexní vliv na ostatní parametry prostředí
a ovlivňují kvalitu vývoje rostlin. Organizátoři předpokládají, ţe téma konference osloví širší
spektrum odborné veřejnosti, proto budou okruhy odborných sekcí specifikovány aţ ve druhém
cirkuláři na základě zaslaných témat přednášek a příspěvků.
Organizační výbor:
doc. Dr. Ing. Petr Salaš - předseda
Ing. Hana Sasková
Mgr. Tomáš Vymyslický
Ing. Jana Mokričková
Ing. Jitka Chromečková
Ing. Martin Jonáš
Maksat B. Matraimov
Pavel Pernický
Mgr. Miroslav Soja

Vědecký výbor:
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. - předseda
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Ing. Jan Pelikán, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Ţalud, Ph.D.
RNDr. Ing. Jaroslav Roţnovský, CSc.
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Adresa organizačního výboru:
Petr Salaš, Zahradnická fakulta Lednice, MENDELU
Valtická 337, 691 44 Lednice, ČR
e-mail: rostliny2011@gmail.com , tel.: +420 519 367 322, fax: +420 519 367 222
Hlavní mediální partner konference je vydavatelství
Profi Press s. r. o. Sborník konference naleznete na CD
v letošním říjnovém vydání časopisu Úroda.

Cirkulář je k dispozici také na internetových stránkách
www.zf.mendelu.cz/cz/veda_a_vyzkum/konference/2011
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
čtvrtek 20. října 2011
0800 – 1000 registrace účastníků – hl. budova Zahradnické fakulty, přízemí, instalace posterů
1000 – 1300 dopolední jednání
1300 – 1400 přestávka na oběd
1400 – 1700 odpolední jednání
1700 – 1800 diskuze u posterů
1830 – 2200 společenský večer

pátek 21. října 2011
0800 – 1130 dopolední jednání
1130 – 1230 přestávka na oběd
1230 – 1700 exkurze: Lednicko-valtický areál, kulturní krajina – světové přírodní a kulturní
dědictví UNESCO
1730 – 1745 závěr konference
Místo konání: MENDELU, Zahradnická fakulta Lednice, Valtická 337, Lednice
Jednací jazyk: český, slovenský, anglický
Prezentace: referáty, postery
Ubytování:
Individuální, Lednice a okolí nabízí dostatečnou kapacitu ubytování různé úrovně. Doporučujeme
včasnou rezervaci. Nabídka ubytování: http://www.lednice.cz/cs/ubytovani/
Vložné: 3 500,- Kč včetně DPH
(zahrnuje náklady na organizaci konference, občerstvení, společenský večer, publikaci jednoho
článku ve sborníku, editační a recenzní náklady, vklad CD do časopisu ÚRODA)
Úhrada za publikaci kaţdého dalšího příspěvku je 350,- Kč.
Recenzované příspěvky budou uplatnitelné v RIV (jako vědecká příloha časopisu ÚRODA)

Důležitá data:
6. 5. 2011 – zaslání závazné přihlášky, zaslání názvu a abstraktu příspěvku (abstrakt max. 10 řádků)
31. 5. 2011 – rozesílání 2. cirkuláře
15. 07. 2011 – konečný termín pro zaslání příspěvků, zaplacení účastnického poplatku

Příspěvky budou recenzované, proto dodržte termín jejich odevzdání
na e-mailovou adresu: rostliny2011@gmail.com

Příspěvky zaslané po tomto datu, nebudou zařazeny na CD!!!

Platba
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Břeclav, č.ú.: 242681929/0300
Specifický symbol: 554
IBAN: CZ45 0300 0000 0002 4268 1929
BIC:
CEKOCZPP
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci

