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WOOD-TEC 2011   18. - 21. 10. 2011 

Harmonogram odborného doprovodného programu Wood-Tec 2011 

„ DŘEVO A MY“ 

Garantem doprovodného programu je Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně       
společně s Českou technologickou platformou lesního hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví, občanským sdružením. 

Záštitu nad doprovodným programem převzal doc. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan Lesnické a 
dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.  

Kontakt: Bc. Petra Volejníková, tel. 545134194,734 433 420, petra.volejnikova@mendelu.cz 
                Ing. Karel Krontorád, CSc., tel. 545 134 315, karel.krontorad@mendelu.cz 
                doc. Dr. Ing. Pavel Král, tel. 545 134 160, kral@mendelu.cz 
 

Časový harmonogram doprovodného programu 

 

Úterý 18. 10. 2011  -  Oficiální zahájení veletrhu a odborného doprovodného programu              
panelovou diskuzí v pavilonu P( sál P1) pod záštitou Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně a České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících 
průmyslových odvětví, občanské sdružení na téma: 

„ Kapitáni d řevozpracujícího a nábytká řského pr ůmyslu“ 

Garant:  doc. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan LDF MENDELU  
Partner:  Svaz výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení SVDSZ 

Míst  a čas konání:  pavilon P, sál P1  10,00 – 13,30 hod. 

Kontakt:  Bc. Petra Volejníková, tel. 545 134 194, 734 433 420, petra.volejnikova@mendelu.cz 
                Blanka Dobešová, tel. 545 134 001, 739 341 965, blanka.dobesova@mendelu.cz 
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Středa 19. 10. 2011 – Téma dne: „Pokrokové materiály a technika v nábytká řství“  
10,00 – 15,30 hod.     Místo konání: výstavní stánek LDF v pavilonu F ( č.st.60) 
 
Garant:  Ing. Karel Krontorád, CSc., proděkan LDF MENDELU  
Kontakt:  Ing. Karel Krontorád, CSc., tel. 777 635 999, karel.krontorad@mendelu.cz 
 
Čtvrtek 20. 10. 2011  – Téma dne: „Nové systémy v procesech výroby d řevěných prvk ů“      
10,00 – 15,30 hod.     Místo konání: výstavní stánek LDF v pavilonu F(č.st.60) 
 
Garant:  doc. Dr. Ing. Pavel Král, vedoucí Ústavu základního zpracování dřeva 
Partner:  Svaz výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení SVDSZ 
Kontakt:  doc. Dr. Ing. Pavel Král, tel. 545 134 160, kral@mendelu.cz 
 
Pátek 21. 10. 2011  -  Téma dne: „Den Evropské unie“ 
10,00 – 15,30 hod.    Místo konání: výstavní stánek LDF v pavilonu F(č.st.60) 
                                     
Garant:  Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových   
              Odvětví, občanské sdružení 
Kontakt:  Bc. Petra Volejníková, tel. 545 134 194,734 433 420, petra.volejnikova@mendelu.cz 
     Ing. Jiří Libus, telefon 545 134 190, jiri.libus@mendelu.cz 

 

 

Součástí doprovodného programu bude populárně naučná soutěž 

„Poznejte naše d řevo“ 

Podstatou soutěže bude přiblížení domácích dřevin široké veřejnosti všech věkových kategorií. 

Soutěžící se během soutěže mohou dozvědět jak rozeznat jednotlivá dřeva, a to jak mikroskopicky, 

tak makroskopicky. Zároveň si budou moci vzorky osahat a porovnat jejich tvrdost, barvu, lesk, vůni, 

ale i další vlastnosti. Na vystavených posterech (plakátech) budou zároveň zobrazeny a popsány 

hlavní zástupci našich dřevin. 

Soutěž bude probíhat od 9 do12 hodin všechny dny veletrhu na výstavním stánku Lesnické a 

dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pavilon F č.st.60 , vyhlášení a předání cen bude 

probíhat každý den ve 12.30 hodin na stánku LDF. 

 


