Přihláška: vyplněnou závaznou přihlášku (viz dále) zašlete prosím na kontaktní adresu nejpozději do 15. února 2007. Druhý cirkulář s podrobným programem a přihlášenými příspěvky bude přihlášeným účastníkům rozeslán v druhé polovině března 2007. Přihlášku je možné zaslat v elektronické podobě (doporučeno).

Stravování: v restauracích poblíž místa jednání 


PŘedbĚžný program

9:00 – 9:45
Prezentace
9:45 – 10:00
Zahájení konference
10:00 - 12:00
1. Blok přednášek
12:00 - 13:00
Oběd
13:00 - 15:00
2. Blok přednášek
15:00 - 15:30
Přestávka, prezentace posterů
15:30 - 17:30
3. Blok přednášek
17:30 - 18:00
Ukončení konference
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Vás zvou na výroční konferenci

Houby v antropogenním prostředí 


14. 4. 2007
Praha

                   První cirkulář


Vážené kolegyně, kolegové, přátelé
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci

Houby v antropogenním prostředí 

Tématické okruhy konference:
- saprotrofní, fytopatogenní, dřevokazné, a další skupiny hub žijící v prostředí ovlivněném lidskou činností, jejich biologie, ekologie, taxonomie, fyziologie a biochemie 
- společenstva makroskopických, mikro- skopických a lichenizovaných hub v oblastech ovlivněných člověkem
- houby významné pro výživu člověka
- využití hub v biotechnologii
- houby a zdraví člověka 
- nálezy zajímavých a významných druhů hub z antropogenního prostředí z ČR


Organizační výbor:
RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
Mgr. Jan Holec, Dr.
RNDr. Alena Kubátová, CSc.
RNDr. David Novotný, PhD.
Mgr. Karel Prášil, CSc. 


ZÁKLADNÍ INFORMACE
Datum konání: 14. 4. 2007 od 9:30 hod.

Místo konání: Krajinova posluchárna, Katedra botaniky, Přírodovědecká fak., Univerzita Karlova, Benátská 2, Praha 2
Jednací jazyk: čeština (příp. slovenština)

Příspěvky: Jeden účastník může jako hlavní autor přihlásit 1 přednášku a 2 postery. 

Přednášky: 
Délka přednášky: 10-15 minut + 5 minut na diskusi. K dispozici bude datapro-jektor, diaprojektor a zpětný projektor. Organizátoři si vyhrazují právo výběru a stanovení pořadí přednášek.

Postery:
Preferujeme postery formou celistvých plakátů, protože budou k dispozici závěsné lišty. Postery by měly být do velikosti 100 x 120 cm.

Publikace:
Abstrakty příspěvků (jak přednášek tak posterů) budou otištěny v  Mykologických listech roce 2007.
Abstrakty v elektronické formě (výjimečně možné i v písemné formě) je nutné zaslat nebo odevzdat nejpozději při prezentaci. Abstrakt nesmí mít více než 1200 znaků (včetně mezer), což odpovídá zhruba 20 řádkům textu v písmu Courier New o velikosti 12. Měl by obsahovat jméno(a) autora(ů), název příspěvku, název příspěvku v angličtině, kontaktní adresa(y) autora(ů), vč. emailu a vlastní abstrakt.


Kontaktní osoby a adresa:
Radmila Řepová,
RNDr. David Novotný, PhD.
E-mail: cvsm@vurv.cz
Tel.: 233022358, 233022373

Česká vědecká společnost pro mykologii
P.O. Box 106
111 21 Praha 1


ORGANIZAČNÍ POKYNY
Účastnický poplatek:  
- členové ČVSM - 50,- Kč 
- nečlenové ČVSM – 90 Kč
Zvýhodněný účastnický poplatek
- studenti, doktorandi a důchodci - členové ČVSM - 30 Kč
- studenti, doktorandi a důchodci - nečlenové ČVSM – 50 Kč
Poplatek zahrnuje organizační náklady.
Poplatek nezahrnuje číslo Mykologických listů s otištěnými abstrakty. Členové ČVSM a další odběratelé mají toto číslo Mykologický listů s otištěnými abstrakty předplaceno v rámci poplatků na rok 2007. Další zájemci si mohou toto číslo Mykologických listů objednat u organizátorů – cena 65 Kč
Účastnický poplatek se bude hradit přímo před konferencí na místě.
Přihláška na konferenci
Houby v antropogenním prostředí 

Jméno a příjmení (s tituly): ..................... ..................................................................…….............................................................................................................................
Úplná kontaktní adresa:
......................................................................…..................................................................................….........................................
Telefon: .....................................................
E-mail: ........................................…………

Přihlašuji přednášku na téma:
Autor(ři)/ název: .…...................................
................................................…...................................................................................…..................................................................................…....................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………….….
Přihlašuji poster(y) na téma:
Autor(ři)/ název:...........…..........................
....................................…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pro prezentaci potřebuji:
dataprojektor  - ANO x NE
diaprojektor - ANO x NE
zpětný projektor (MEOTAR) - ANO x NE


Datum:

Podpis:



Přihlášku možno stáhnout na webových 
stránkách ČVSM (www.natur.cuni.cz/cvsm) a odeslat emailem na adresu 
cvsm@vurv.cz
(upřednostňujeme zaslání přihlášky 
emailem)


