
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí kolegové,  

posíláme vám upřesňující informace k blížícímu se workshopu a těšíme se na setkání s vámi, 

                      

                                                                                  Alena Nováková a Mirek Kolařík 

 

Místo konání workshopu – Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Budějovická 1083, v 

přednáškovém sálu FÚ AV ČR, v.v.i. Praha 4 – Krč. Doprava ze stanice metra „Budějovická“ 

(trasa C)  autobusem č. 193 na  zastávku „Institut klinické a experimenální medicíny - IKEM“ (+ 

dojít kousek ve směru jízdy autobusu pěšky) nebo „Zelené domky“ (+ vrátit se kousek proti 

směru jízdy autobusu) – vstup do areálu Ústavů AV je na souběžné vedlejší silnici („K 

vědeckým ústavům“) nebo autobusem č. 114 ze stanice metra „Kačerov“ na  zastávku „Ústavy 

Akademie věd“.  

Přednášky jsou plánovány na 25 min. + 5 min. na diskusi, postery budou vyvěšeny po celou 

dobu konání workshopu ve vestibulu před přednáškovým sálem FÚ AV ČR, v.v.i. 

Souhrny příspěvků budou otištěny v časopise Mykologické listy – prosím připravte manuscripty 

podle přiloženého návodu a předejte mi doc-soubory v průběhu workshopu nebo zašlete na 

moji mailovou adresu, nejpozději do 15.9. 2016.  

 

30.-31.8. 2016 

Praha 4 – Krč 

2. cirkulář 



Ubytování – VŠ koleje VOLHA, K Verneráku 950, Praha 4 – Kunratice ve 2lůžkových pokojích. 

Doprava ke kolejím od stanice metra trasy C „Budějovická“ (výstup ze stanice ve směru jízdy, 

zastávka je před poliklinikou) autobusem č. 193, zastávka „Volha“ (cca 20 min.) od ústavu ze 

stanice „Zelené domky“. Cena ubytování: 180-600,- Kč na osobu a noc podle velikosti pokoje a 

počtu ubytovaných. Z koleje Volha je možné použít autobus č. 193 do zastávky „Ústavy 

Akademie věd“ (cca 10 min.) nebo jít pěšky, případně kratší cestou přes Kunratický les po 

modré značce (cca 30 min.). 

Obědy budou zajištěny v jídelně Biologických ústavů (cena obědu včetně polévky a salátu cca 

100,- Kč podle výběru). 

Společná večeře se uskuteční 30. 8. od 19 hod. v restauraci “Na tý louce zelený” (zastávka 

“IKEM”) nedaleko Mikrobiologického ústavu. Potvrďte prosím vaši účast na společné večeři 

kvůli konečné rezervaci, případně mi oznamte požadavek na bezmasé jídlo 

(ANmicrofungi@seznam.cz). 

  



Vzor  

 

 

Název příspěvku (Times Roman, 14, bold) 

Jména autorů (TR, 12) 

Zaměstnavatel, adresa, E-mail (TR, 10) 

 

Souhrn příspěvku obsahující stručný úvod, metodiku a vlastní výsledky s diskusí. (TR, 12) 
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Délka souhrnu včetně přehledu literatury maximálně 2 strany strojopisu, řádkování 1,5, 

standardní okraje!!! 


