Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
www.fld.czu.cz

Národní kolo 9. ročníku mezinárodní soutěže
„Mladí lidé v evropských lesích“, YPEF
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze pořádá 17. – 18. 6. 2019 národní kolo 9. ročníku
mezinárodní soutěže „Mladí lidé v evropských lesích“, které je určeno pro vítězná družstva
regionálních kol YPEF 2019.
Termín konání:
o 17. – 18. června 2019
Místo konání:
o Zámek v Kostelci nad Černými lesy
náměstí Smiřických 1
281 63 Kostelec nad Černými lesy
o Zámek v Kostelci nad Černými lesy se nachází ve spodní části náměstí Smiřických, je tedy
snadno dostupný jak pražskou MHD (linky č. 381 a 387, Praha, Kutná Hora), tak osobními
vozy, které mohou parkovat v zámeckém areálu nebo na nedalekém bezplatném parkovišti. Při
jízdě autobusem se nejbližší zastávka, „Kostelec nad Černými lesy – náměstí“, nachází přímo
na náměstí a je vzdálená cca 200 m od zámku.
Registrace účastníků:
o od 11:30 hod, v areálu zámku - v hlavním Rytířském sále
Rozsah soutěže:
o krátká prezentace (8-10 min) v anglickém jazyce (téma – viz. harmonogram)
o teoretická část - písemný test; 30 otázek v anglickém jazyce; otázky z oblasti přírody, lesů a
lesnictví, připravovat se můžete z publikace BOOKLET IX, která je dostupná na stránkách
www.ypef.eu
o praktická část - v českém jazyce; poznávací soutěž v Arboretu (botanika, zoologie,
dendrologie, dřevařství, těžba, dendrometrie…)
Ubytování a stravování:
o zdarma zajištěno pro soutěžící i jejich doprovod
Více informací o soutěži a doporučené studijní materiály najdete na www.ypef.cz a www.ypef.eu
Kontakt na pořadatele národního kola:
Ing. Anna Prokůpková, prokupkovaa@fld.czu.cz, +420 606 434 222
Ing. Radim Löwe, lowe@fld.czu.cz, +420 607 108 112
Ing. Monika Sedmíková, sedmikovam@fld.czu.cz, +420 776 184 629
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Národní kolo YPEF 17. - 18. 6. 2019, Kostelec nad Černými lesy
Harmonogram národního kola:
17. 6. 2019
1. den
o 11:30 - 12:00
registrace účastníků Rytířský sál
(vyzvednutí klíčů od pokojů, ubytování)
o 12:00 - 13:00
oběd
o 13:15 - 13:30
slavnostní zahájení
o 13:30 - 14:30
teoretická část- písemný test (Rytířský sál)
30 otázek v anglickém jazyce
o 14:45 - 16:45
soutěžní prezentace družstev (Rytířský sál)
téma prezentace:
Forest and water
jazyk prezentace: anglický
délka prezentace: 8-10 min
o 17:00 - 18:00
večeře
o 18:00 - 20:00
venkovní doprovodný program
18. 6. 2019
2. den
o 7:30
o 8:20
o 9:00 - 12:15
o 12:15 - 13:15
o 13:15

snídaně
přesun do Arboreta
praktická část – poznávací soutěž (Arboretum)
občerstvení v Arboretu
slavnostní vyhlášení výsledků
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