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Druhý cirkulář
Vážení účastníci konference RybIKon,
do roku 2016 vám organizátoři konference přejí mnoho pracovních i osobních úspěchů,
hodně zdraví a štěstí.
K přání připojujeme několik upřesňujících informací týkajících se blížící se konference.
Platba:
Těm, kteří již odeslali platbu děkujeme, ostatní prosíme odešlete platbu do 20. 1. 2016.
Originál potvrzení o platbě obdržíte během registrace na konferenci. Ti z vás, kteří potřebují
potvrzení dříve, mohou na požádání obdržet kopii emailem.

Program konference a abstrakty:
Pracujeme intenzivně na sestavení programu, co nejdříve budeme informovat jednotlivé
účastníky, zdali budeme schopni jejich ústní příspěvek zařadit do programu, nejpozději však
20. 1. 2016. Předběžný program konference bude k dispozici již začátkem ledna. Finální
program zveřejníme 20. ledna na webových stránkách a upozorníme vás emailem.
Ústní prezentace předpokládáme o délce 15 minut s následujícími cca pěti minutami
diskuze, pokud nebude domluveno jinak. K dispozici bude počítač se systémem Windows,
plátno a dataprojektor. Prezentaci si prosím připravte v obvyklých programech jako jsou:
Microsoft PowerPoint, Adobe Reader, Prezi, a nahrajte na USB flash disk. V případě jiných
požadavků na vaši prezentaci, nás prosím neváhejte kontaktovat. Svoje prezentace nahrané
na USB flash disku prosím předejte obsluze prezentační techniky před začátkem bloku
prezentací do které byl váš příspěvek zařazen.
Posterové (plakátové) prezentace doporučujeme na formátu A0 či A1. Poster prosím
připevněte na stojan určený pro vaši prezentaci (informace bude k dispozici v programu
konference). Každý poster prosím doprovoďte fotografií hlavního prezentujícího účastníka

konference. Fotografie může být součástí vlastního posteru či připevněna samostatně na
posterový stojan. K dispozici bude připevňovací materiál.
Příjezd a orientace:
Podrobné informace, jak přijet autem či hromadnou dopravou na Univerzitu na Suchdol, jsou
k dispozici na webové stránce konference. Po příjezdu do kampusu ČZU v Praze naleznete
značení s logem konference, které vás dovede ke kruhové hale, kde bude probíhat
registrace účastníků a všechny hlavní aktivity konference. Registrace účastníků bude možná
již od středy 3. 2. 2016 odpoledne (čas bude uveden v programu konference). Každý
účastník obdrží jednoduchý plánek kampusu pro snazší orientaci.
Ubytování:
Objednání ubytování přenecháváme jednotlivým účastníkům, zamluvená jsou místa na
univerzitních kolejích ČZU. Rezervaci je možné provést telefonicky či emailem u paní
Moniky Kurkové (vedoucí provozu koleje JIH). Prosím odkazujte se na “rybářskou
konferenci”.
tel. +420 224383523, email: 
mkurkova@kam.czu.cz
Kromě uvedeného je možné využít i další ubytovací zařízení v okolí (viz webové stránky
konference).
Stravování občerstvení:
Během konferenčních přestávek budou k dispozici teplé a studené nápoje a něco k
zakousnutí. Lístky na oběd obdržíte při registraci. Oběd bude probíhat v menze ČZU, k
výběru bude několik druhů jídel. Nabídku zveřejníme s týdenním předstihem na webové
stránce konference. Výběr jídel není třeba rezervovat. Ve čtvrtek 4. 2. proběhne v místě
konání konference společenský večer, který zahrnuje občerstvení, rybí raut, nealkoholické
nápoje, Únětické pivo a vybrané víno.
Těšíme se na setkání 4. a 5. února 2016 na ČZU Praze
Za organizační výbor
Miloslav Petrtýl, Lukáš Kalous a Jiří Patoka,

