BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
Zámek 1, 252 43 Průhonice,
za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí
a ve spolupráci s AOPK ČR
Vás zve na
6. ročník
Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší
květeny

který se uskuteční ve dnech
7. až 9. dubna 2016
v srdci chráněné krajinné oblasti Český ráj nedaleko hradu Valdštejn,
v Sedmihorkách u Karlovic
Jako obvykle plánujeme, že základem setkání bude představení projektů jednotlivých účastníků
z různých tematických okruhů – výzkum vzácných druhů, problematika managementu vzácných
druhů a jejich lokalit, záchranné programy – a následná diskuse či výměna zkušeností mezi
účastníky z různých institucí (univerzity, výzkumné ústavy, státní ochrana přírody, nevládní
organizace). Součástí setkání budou také prezentace projektů MGS II vypracovávaných
v Botanickém ústavu za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí.
Těšíme se na hojnou účast i dalších řešitelů projektů MGS II a jejich nové poznatky.
Představení Vašeho projektu by mělo být v délce zhruba 15 minut (jaké otázky si kladu,
jaké problémy řeším). Prosíme o zaslání názvu Vaší případné ústní prezentace, prezentace
formou posterů nepředpokládáme. Současně vítáme náměty pro diskuse i nápady na
pozvání nějakého zajímavého odborníka na přednášku. Přesný program setkání rozešleme
přibližně 14 dnů předem.
Ubytování i seminární místnost jsou zajištěny v Penzionu Podháj v Sedmihorkách
(http://www.campsedmihorky.cz/ubytovani/ubytovani-na-podhaji/). Pronájem prostor a minimálně
90% nákladů na ubytování bude hrazeno pořadatelem (BÚ AV ČR), účastníci si sami hradí zbylou
část ubytování, stravu a další případné náklady (parkovné apod.). Ubytování stojí dle velikosti
pokoje 200-255 Kč/osoba a noc (dvou- až čtyřlůžkové pokoje). Je možné si objednat stravování v
místě ubytování. Cena snídaně je 70 Kč/osoba/den, oběda 80 Kč/osoba/den a večeře 80
Kč/osoba/den.
Součástí programu bude také exkurze do PR Hruboskalsko a PR Bažantník či do PR
Podtrosecká údolí, která bude zajištěna Správou CHKO Český ráj.

Moc prosíme, šiřte informace o setkání mezi další možné zájemce!
Na Vaše odpovědi se těší
Zuzana Münzbergová1, Tomáš Dostálek1, Iveta Husáková1 a
Barbora Čepelová2
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Předběžný časový harmonogram:
čtvrtek, 7. 4. 2016
•
•
•

příjezd, ubytování
18:00 večeře
19:00–21:00 přednáškový blok, diskuse

pátek, 8. 4. 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

8:00 snídaně
9:00–10:30 přednáškový blok
10:30–11:00 přestávka
11:00–13:00 přednáškový blok
13:00 oběd
14:00–18:00 exkurze do okolí
18:00 večeře
19:00 diskuse

sobota, 9. 4. 2016
•
•
•
•
•

8:00 snídaně
9:00–10:30 přednáškový blok
10:30–11:00 přestávka
11:00–13:00 přednáškový blok
13:00 oběd a ukončení setkání
Vyplněné přihlášky prosím zasílejte e-mailem nejpozději do 15. března 2016
na adresu iveta.husakova@volny.cz.

Toto Tematické setkání je realizováno za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a
Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto Tematického setkání je výhradně
odpovědný Botanický ústav AV ČR, v. v. i. a nelze jej v žádném případě považovat za
názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Přihláška
Jméno a příjmení:
Organizace:
Název prezentace:

(prezentace není podmínkou účasti na setkání)

Zájem o ubytování a stravu (vymažte, co se nehodí):
Ubytování:
7./8.4.
8./9.4.
9./10.4. tj. po ukončení setkání, v případě zájmu si účastníci hradí sami = není finančně
podpořeno pořadatelem !!!
Stravování:
7.4. – večeře
8.4. – snídaně – oběd – večeře
9.4. – snídaně – oběd – večeře
10.4. – snídaně
Všežravec / vegetarián
Mám zájem o částečné uhrazení ceny ubytování pořadatelem/ Nemám zájem o částečné uhrazení
ceny ubytování pořadatelem, jelikož mám vlastní finanční zdroj.

Vaše náměty na diskuze, zvanou přednášku apod.:

Chcete vystoupit s vlastní delší „zvanou“ přednáškou? Pokud ano, její nabízené téma je:

Nabízí se nám 2 varianty exkurze. Na jednu z nich (do PR Podtrosecká údolí) je nutné se přiblížit
autem (asi 10 km). Vyberte: Mám/nemám možnost dopravit se na exkurzi autem.
Popřípadě, mohu svézt tento počet osob: ………….

Cena za jednu noc ubytování: 200-255 Kč/osoba.
Cena stravování: snídaně 70 Kč/osoba/den, oběd 80 Kč/osoba/den, večeře 80 Kč/osoba/den.

Vyplněné přihlášky zasílejte elektronicky na adresu iveta.husakova@volny.cz

