Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody
reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073

Venkovská krajina 2012
10. ročník mezinárodní mezioborová konference
III. cirkulář
18. - 20. května 2012 | Hostětín, Bílé Karpaty
Je naší milou povinností pozvat vás na 10. ročník konference Venkovská
krajina. Cílem konference je vytvořit pracovní rámec pro setkávání
odborníků z řad studentů i jejich odborně zdatných kolegů, kteří již prošli
bohatou praxí. Podmínkou je zájem o téma venkova a krajiny. Konference
poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a společnou tvorbu.

Rámcový program
pátek 18. května

Konference
prezentace účastníků v referátové a posterové sekci
Vzdělávací středisko Centrum Veronica Hostětín

sobota 19. května

Celodenní odborná exkurze na téma „Hospodaření
v krajině“ - NPR Porážky

neděle 20. května

Půldenní odborná exkurze na téma „Ekologické
zemědělství“ – Valašská Polanka

Pořadatelé konference:
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc | www.upol.cz
ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice | tel. 572 641 855 |
hostetin@veronica.cz | www.hostetin.veronica.cz
Česká společnost pro krajinnou ekologii
(CZ IALE)
Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta
Benátská 2, 128 01 Praha | www.iale.cz

Organizační výbor konference:
Ing. Ivo Machar, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. Dr. Ing. Petr Maděra – CZ-IALE
Doc. Ing. Antonín Buček – Mendelova univerzita v Brně
Mgr. Bc. Alena Šuráňová – Centrum Veronica Hostětín
Ing. Linda Drobilová - Mendelova univerzita v Brně, CZ-IALE

Termíny
Úhrada vložného: do 30. dubna 2012 výše vložného bude vypočtena dle závazné
přihlášky

Zpracování příspěvků
Referáty účastníků budou otištěny ve sborníku. Sborník vyjde v černobílé podobě, bude
opatřen ISBN. Všechny přijaté příspěvky budou před vytištěním sborníku recenzovány
(členové České společnosti pro krajinnou ekologii), nebudou ale jazykově upravovány.
Termín a rozsah jsou závazné. Organizátoři si vyhrazují právo příspěvek neotisknout
a účastníka do konference nezařadit, pokud podmínky nebudou dodrženy. Vybrané
příspěvky mohou být otištěny v rozšířené verzi v anglickém jazyce po recenzním řízení ve
vědeckém časopise CZ-IALE Journal of Landscape Ecology.
Pokyny pro zpracování textu příspěvku: Text příspěvku psát v textovém editoru MS
Word či OpenOffice, řádkování 1, okraje 2,5 cm, písmo Times New Roman, velikost
písma 12, nepoužívat žádné styly, vědecké názvy kurzívou.
Členění příspěvku: název (česky a anglicky), autor a jeho adresa spolu s dalšími
kontakty, abstrakt v českém jazyce i v angličtině (max. počet znaků 600), key
words, vlastní článek (optimálně rozdělený na úvod, text a závěr), soupis literatury.
Tabulky, grafy a obrázky (obrázky ve formátu JPG) ve zvláštních souborech očíslované
dle odkazů v textu. Rozsah je omezen na 5 stran. Grafické úpravy bude provádět editor
při zpracování sborníku. Sborník bude po recenzi přijatých příspěvků nabídnut do WoS.

Organizační informace
Finance
Konference je realizována v rámci projektu „Partnerství pro rozvoj vzdělávání a
komunikace v ochraně přírody“ financovaného Operačním programem vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Ubytování a exkurze na konferenci jsou zdarma. Konferenční
poplatek bude vypočten na základě závazné přihlášky a je složen z vložného (300,- Kč,
členové IALE 200,- Kč) a příspěvků za stravu. Vložné bude vybíráno v hotovosti přímo
na konferenci. Poplatek za stravu prosím uhraďte prostřednictvím bankovního
převodu na následující bankovní účet nejpozději do 30.4.2012:
ZO ČSOP Veronica
Č.účtu: 1342270339/0800
Panská 9, 602 00 Brno
IČO: 13693620
U platby uvádějte prosím jako variabilní symbol 20120518 + Vaše Identifikační
číslo (např. 2012051801). Identifikační číslo (ID) má každý účastník přidělené
v přehledu konferenčních poplatků, jež je připojen jako samostatný datový souboru
k III. cirkuláři konference („VK_2012_konferencni_poplatky.xls“), a dále ještě do
poznámky k platbě uveďte Vaše příjmení.
Ubytování
Konference se koná v budově Centra Veronica Hostětín. Podrobnosti o budově a přesnou
polohu Hostětína najdete na webové stránce www.hostetin.veronica.cz.
Účastníci konference budou ubytováni v Hostětíně přímo v budově
střediska, případně v hostětínské obecní ubytovně Na staré hospodě.

vzdělávacího

Stravování
Snídaně, obědy a večeře v bio-kvalitě budou k dispozici přímo v budově vzdělávacího
střediska a budou hrazeny z konferenčního poplatku (v ceně oběda a večeře je polévka,
hlavní chod, pití). Pokud máte speciální stravovací nároky a potřeby, zaznamenejte je,
prosím, v přihlášce.
Podrobnosti k programu
Podle počtu účastníků a zaměření přihlášených prací byly vytvořeny dvě prezentační
sekce: referátová a posterová. Program konference je tematicky rozvržen do dvou
přednáškových místností (viz. příloha „VK_2012_program.xls“).
Prezence účastníků proběhne v pátek 18. května 2012 od 9.00 - 10.00. Zahájení
konference pak bude v 10.00 h.

Exkurze
Sobota 19.5. Celodenní odborná exkurze zájmovým územím jižní části Bílých Karpat
Přední louky v NPR Porážky - Hospodaření v krajině dříve a dnes - Ivana Jongepierová,
CHKO Bílé Karpaty, Radomír Řepka – Mendelova univerzita v Brně
Neděle 20. 5. Půldenní exkurze se zaměřením na ekologické zemědělství –J. Švéda,
soukromý zemědělec

