Česká vědecká společnost pro mykologii, Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

5. ČESKO-SLOVENSKOU MYKOLOGICKOU KONFERENCI
3. CIRKULÁŘ

Datum a místo konání: 28.–30. 8. 2017 Brno-Bohunice, kampus Masarykovy univerzity
Konference se koná pod záštitou doc. Jaromíra Leichmanna, děkana Přírodovědecké fakulty MU.

Program konference:

28. 8. (pondělí) registrace, přednášky, společenský večer
29. 8. (úterý) přednášky, poster session
30. 8. (středa) terénní exkurze – Holý kopec (Chřiby)

Předběžný program je zveřejněn na webu konference: www.czechmycology.org/cs-konference/.
Kdo by měl zájem přijet jen na jeden den (s ohledem na program), prosíme o zprávu (viz kontakty v sekci Informace).
Pro zájemce, kteří chtějí přijet již v neděli 27. 8. a po cestě navštívit vybrané lokality (čistě ve vlastní režii), může být
v neděli večer k dispozici prostor ke zpracování sběrů a mikroskopická technika (bude upřesněno dle zájmu).

Přednášky a poster session proběhnou v prostoru pavilonu A11 (místnosti 306 a 311; vizte
https://www.muni.cz/mapa/budova-567, překlikněte na 3. NP). Využijte hlavní vstup z ul. Netroufalky (červená
budova v „čele“ kampusu, naproti obchodnímu centru, vchod pod lávkou), zde vpravo nahoru po skleněném schodišti
a projděte do postranního koridoru. Hned na jeho začátku je boční schodiště, po kterém vystoupáte o patro výš (do
3. patra); horní koridor vás pak dovede na místo konání. V budově bude příchodová trasa vyznačena šipkami.
Parkování bude umožněno na parkovišti Ústavu botaniky a zoologie – vjezd z ul. Studentské na parkoviště vpravo
(vedle budovy Fakulty sportovních studií), bude vám umožněn vjezd za závoru. Nebude-li nikdo u závory, volejte
549494568 nebo 605544283 (Dan Dvořák, bude k dispozici v pondělí 9.30–10.30, v úterý 9.30–10.00). Výjezd
z parkoviště je volný, závora se sama otevře.
Alternativou je volné parkoviště mezi obchodním centrem Campus Square a dálničním přivaděčem (ul. Bítešskou).
Přímo ke Campus Square nejezděte, zdejší parkoviště je stále plné a doprava tu není plynulá.
Registrace proběhne 28. 8. od 9:30 do 10:30 v místnosti 311 (3. patro pavilonu A11).
Společenský večer bude v prostoru kavárny Na lávce (spojovací lávka přes ulici Kamenice ve 2. patře, tedy o patro níž
než prostor konference).
Podrobné plánky (příjezd, parkování) jsou přílohou tohoto cirkuláře, případně se můžete libovolně pohybovat
v plánku na výše uvedené adrese https://www.muni.cz/mapa/budova-567.
V prostoru konference bude k dispozici přístup na internet; přístupové heslo obdrží každý účastník při registraci.

Abstrakty
Abstrakty přednášek a posterů zašlete na adresu cs-konference@czechmycology.org ve formátu MS Word nebo
OpenOffice Writer (případně jiném, který lze načíst uvedenými programy; v případě problémů vás kontaktujeme).
Termín pro zaslání abstraktů byl 16. 6. 2017, opozdilce a dodatečně přihlášené prosíme o zaslání obratem.
Připomínáme, že abstrakty nebudou vydány formou uceleného sborníku, ale bude je možné na registraci nahrát na
vlastní datový nosič a jsou ke stažení na webu: http://czechmycology.org/cs-konference/cs-konference-abstrakty.php.

Konferenční poplatek: 1400 Kč – základní (pro nečleny ČVSM nebo SMS)
1200 Kč – členský pro členy ČVSM a SMS
600 Kč – snížený pro studenty (včetně interní formy doktorského studia), důchodce
a ženy/muže na mateřské nebo rodičovské dovolené (členy ČVSM nebo SMS)
Aktivní účastníci z řad členů ČVSM a SMS, kterým poplatek nehradí jejich zaměstnavatel ani jej nemohou hradit
z jiných prostředků (granty aj.), mohou požádat organizační výbor o účast za snížený poplatek (bude posuzováno
individuálně na základě zaslaných abstraktů, rozhodnutí je v kompetenci organizačního výboru).
Konferenční poplatek zahrnuje účast na programu, konferenční materiály, drobné občerstvení v průběhu
přednáškových dní a dopravu na exkurzi. Nezahrnuje ubytování, obědy a společenský večer.

Pokyny k platbě
Název účtu: Česká vědecká společnost pro mykologii, Knihovna botaniky, Univerzita Karlova, Benátská 2, 128 01 Praha 2
Číslo bankovního účtu: 2700559197/2010
Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: CZ 2420100000002700559197
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Další informace: ČVSM není plátcem daně.
Prosíme, uveďte variabilní symbol platby 9917. Bez variabilního symbolu nebude platba dána do souvislosti
s konferencí. Pro správnou identifikaci plátce vyplňte jméno účastníka(ů) konference do zprávy pro příjemce.
(Nemáte-li možnost při převodu zadat zprávu pro příjemce, využijte e-mail cs-konference@czechmycology.org.)
Termín platby pro účastníky z České republiky byl 16. června 2017 (skoro všichni již mají zaplaceno, děkujeme!).
Účastníci ze Slovenska mohou zaplatit při registraci v eurech podle aktuálního kurzu.
Doklad o uhrazení konferenčního poplatku účastníci obdrží na registraci. V případě, že váš zaměstnavatel má
konkrétní požadavky, co musí doklad obsahovat, prosím kontaktujte organizátory na výše uvedené e-mailové adrese.
Budete-li potřebovat na platbu vystavit fakturu, zašlete prosím objednávku taktéž na uvedenou adresu.
Storno: Při odřeknutí účasti se konferenční zaplacený poplatek nevrací.
Namísto původně přihlášeného účastníka se konference může zúčastnit jiná osoba; v tom případě se jedná jen
o změnu jména a prosíme, abyste o této změně neprodleně informovali organizátory.
V závažných případech je možné požádat organizační výbor o prominutí storna (bude posuzováno individuálně).

Obědy a občerstvení
Obědy nebudou organizovány centrálně; v přilehlém komplexu Campus Square je k dispozici menza (Academic
Restaurant) a řada restaurací různého typu (viz http://www.campusbrno.cz/restaurace-kavarny-potraviny/).
Jídelníček menzy je možno prohlédnout na https://kredit.skm.muni.cz/WebKredit/ (ve sloupci vlevo vyberte příslušné
datum a výdejnu Academic Restaurant).
Drobné občerstvení bude přichystáno při registraci a coffee breaks. Účastníky s bezlepkovou nebo jinou dietou
prosíme o upozornění předem, aby mohly být jejich potřeby zohledněny při přípravě občerstvení v průběhu
konference a v rámci společenského večera.

Společenský večer
Společenský večer je třeba objednat samostatně (není zahrnut v konferenčním poplatku), cena 350 Kč zahrnuje jídlo
a nealkoholické nápoje v průběhu večera, zatímco pivo a víno bude hrazeno na místě dle osobní spotřeby.
Platbu za společenský večer je možno uhradit dvěma způsoby:
(1) zaplatit samostatný konferenční poplatek a doplatit částku za společenský večer v hotovosti při registraci;
(2) zaplatit společenský večer dohromady s konferenčním poplatkem.

Ubytování
Ubytování je zajišťováno na kolejích MU. Vedoucím kolejí byl poskytnut jmenný seznam zájemců o ubytování z řad
účastníků konference (sestavený na základě přihlášek), aby bylo možné potvrzení zájmu a závazná rezervace. Platba
za ubytování proběhne na místě (na recepci) při příjezdu, případně dle dohody mezi účastníkem a ubytovatelem.
Možnost 1:

koleje Vinařská 5, blok A1, 3. patro (rekonstruované pokoje)
cena za noc: 700 Kč za jednolůžkový pokoj se snídaní, 880 Kč za dvojlůžkový pokoj se snídaní
– vybavení pokoje: WC + sprchový kout, kuchyňský kout s lednicí (bez nádobí), možnost půjčení rychlovarné konvice
– wifi jen ve vstupní hale (přístupové heslo vyžádejte na recepci), na pokojích připojení přes kabel (lze zapůjčit);
požadavek na půjčení kabelu nebo konvice dejte raději vědět dopředu
– snídaně se podávají v bufetu menzy Vinařská (budova vedle bloku A1, nad parkovištěm) od 6.30 do 9.30 hod.
– doprava z kampusu: trolejbus 25 (zastávka za kruhovým objezdem), 10 minut jízdy na zastávku Lipová, odtud vzhůru
po ulici Lipové, u Ekonomicko-správní fakulty doprava, kolem budovy ESF do průchodu na chodník podél komplexu
kolejí, blok A1 je z tohoto směru až třetí v pořadí (zhruba 5 minut chůze, vizte plánek);
při cestě od kolejí ke kampusu je možno využít též trolejbus 26 na zastávku Čtvrtě, zde vystoupit, vrátit se 50 metrů
na křižovatku (odtud již máte kampus na dohled) a dojít 5 minut pěšky
– na jednu jízdu stačí jízdenka na 15 minut za 20 Kč, pro dvě jízdy „na otočku“ (ubytovat se a zpět na společenský
večer) může vyjít hodinová jízdenka za 25 Kč, s jistotou pak jízdenka na 90 minut za 27 Kč (dle vašeho uvážení)
– příjezd autem: též po ul. Lipové, před budovou ESF doprava na spojovací uličku pod komplexem kolejí (nelekejte se,
že vypadá jako chodník) k parkovišti na východní straně komplexu (vizte P v plánku – nejezděte na první parkoviště
vlevo, patří jiné firmě); parkoviště je normálně placené, ale pro hosty je zdarma (při příjezdu odeberte z automatu
lístek, na recepci pak požádejte o jeho výměnu za lístek na bezplatné stání); odjezd od parkoviště je přímo dolů ulicí
Vinařskou (jednosměrný provoz)
Možnost 2:

koleje Komárov, budova Bratří Žůrků 5
cena za noc: 640 Kč za dvojlůžkový pokoj (buňkový typ, dva pokoje se společným vstupem)
– vybavení pokoje: společná předsíňka a sociální zařízení pro oba pokoje (buňkový typ), lednice, varná konvice
– Internetové připojení na pokoji (přístupové heslo vyžádejte na recepci; jedná se o studentskou kolejní síť, ne wifi)
– doprava z kampusu: autobus 50 (zastávka Univerzitní kampus je pod lávkou do Campus Square, ale spíš
doporučujeme pro odjezd i příjezd zastávku Nemocnice Bohunice, od východu z kampusu doleva – vizte plánek),
20 minut jízdy na zastávku Komárov (doporučujeme nejet až na konečnou, ale pro výstup i nástup využít zastávku
Komárov na ul. Kšírově, za mostem přes Svratku), odtud přes světelnou křižovatku, kolem prodejny potravin do ulice
Lužné, na jejím konci vpravo do ul. Lomené a z ní už uvidíte desetipatrovou žlutooranžovou budovu s nápisem Hotel
(zhruba 10 minut chůze, vizte plánek)
– na jednu jízdu stačí jízdenka na 60 minut za 25 Kč, pro dvě jízdy „na otočku“ (ubytovat se a zpět na společenský
večer) může vyjít jízdenka na 90 minut za 27 Kč (dle vašeho uvážení, zkontrolujte si kdy vám jede autobus zpět)
– příjezd autem: odbočit z Černovické na ul. Lomenou a Kratinu (vizte plánek); poněkud problematický je odjezd,
z Lomené se nedá odbočit doleva na Černovickou, takže lepší je vyjet ulicí Pompovou na Hněvkovského (z té však
poté nelze odbočit doleva na Kšírovu)

V případě dodatečného zájmu o ubytování na kolejích (týká se pouze lidí, kteří ubytování na kolejích neuvedli
v přihlášce a nyní si to rozmysleli) prosím kontaktujte přímo vedoucí kolejí:
– na Vinařské paní Ilonu Klaškovou: klaskova@skm.muni.cz, 549492705;
– v Komárově paní Yvetu Rozsypalovou: rozsypalova@skm.muni.cz, 549492724.
Poblíž místa konání konference (5 minut chůze) je možno si individuálně objednat ubytování v hotelu Campea
(https://www.campea-aparthotel.cz/?lang=cs). Ubytování zde si zajišťuje každý sám.
Přehled dalších možností ubytování v okolí (základní informace o některých penzionech v oblasti Pisárek a Nového
Lískovce) je na webu konference. Ubytování zde je také v režii účastníků, nebude zajišťováno organizátory.
V případě odřeknutí účasti je účastník povinen respektovat stornopodmínky konkrétního ubytovatele.

Exkurze
Terénní exkurze vás zavede do prostoru přírodní rezervace Holý kopec ve Chřibech, pro zdatné alternativně i do
sousední přírodní památky Maršava.
Odjezd na exkurzi v 8.30 od Univerzitního kampusu Bohunice (předpokládáme zastavení autobusu na ulici
Studentské, vedle konečné zastávky autobusu MHD č. 60). Sraz 8.00–8.30, v prostoru Ústavu botaniky a zoologie
bude možnost odložení osobních věcí do odpoledního návratu, stejně jako parkování vašich vozidel na parkovišti ÚBZ.
Předpokládaný sraz v místě odjezdu z exkurze (bistro u Trampa, odpočívadlo u silnice E50, vizte mapu v materiálu
k exkurzi). ve 14.30, předpokládaný návrat autobusu ke kampusu v 15.30 (změny vyhrazeny). Po návratu bude možné
využít prostor ÚBZ a mikroskopickou techniku ke zpracování sběrů (dle zájmu).
Základní informace o cílové lokalitě: Holý kopec představuje nejreprezentativnější porosty květnatých bučin ve
Chřibech, na jižním svahu se místy vyskytují dubohabřiny. Značná část porostů zde má přirozený charakter s velkým
množstvím tlejícího dřeva v různých stupních rozkladu a právě tlející dřevní hmota představuje jeden z hlavních pilířů
diverzity (nejen) hub zdejších lesů.
K nejzajímavějším nálezům z lignikolních druhů hub patří v celé Evropě velmi vzácné bělotroudnatec iberijský
(Pilatoporus ibericus), či bělochoroš Aurantiporus alborubescens, na ještě dosti tvrdé padlé bukové kmeny je stejně
jako první jmenovaný vázán i zde dosti hojný bránovitec dvoutvarý (Trichaptum biforme) nebo hlíva chlupatá (Panus
lecomtei). Většina vzácných lignikolních druhů je však k nalezení především na silně zetlelých mohutných bukových
kmenech. Jsou to např. Pholiota squarrosoides, Flammulaster muricatus, Lentinellus ursinus, Hohenbuehelia
auriscalpium, Pluteus hispidulus, Pluteus umbrosus, Phyllotopsis nidulans a mnoho dalších. Několik velmi zajímavých
a vzácných saprofytických druhů se vyskytuje na opadu a na zemi v humózních bučinách, např. Gymnopus fagiphilus,
Lepiota ignivolvata, Peziza saniosa, Melanophyllum haematospermum a další.
Velmi zajímavé nálezy byly uskutečněny i mezi mykorhizními druhy. Patří k nim zejména dva kriticky ohrožené druhy –
šťavnatka básnická (Hygrophorus poetarum) a ryzec rudohrdlý (Lactarius rubrocinctus), oba průvodci zachovalých
bučin na vápnitém podloží. Nalezeno bylo i několik vzácnějších druhů holubinek (Russula veternosa, R. solaris či
R. viscida) a pavučinců (C. crocaeocaeruleus, C. cinnabarinus, C. largus, C. turgidus). Ve staré doubravě s příměsí buku,
habru a lip na jihovýchodním okraji rezervace roste několik teplomilných bazifilních mykorhizních druhů, které jsou ve
Chřibech jinak velmi vzácné, např. Boletus aereus, B. rhodoxanthus, Tricholoma ustaloides či Leccinum crocipodium.
Podrobné informace k exkurzi naleznete na http://czechmycology.org/cs-konference/cs-konference-exkurze.php.

Informace jsou průběžně zveřejňovány na webu konference: www.czechmycology.org/cs-konference/.
V případě zájmu o dodatečnou přihlášku můžete vyplnit formulář na https://goo.gl/forms/JswyMXEc3OgP3dK32
(přednášky/postery a jejich témata vyplňuje první autor, abychom předešli duplicitám) nebo vyplnit přihlášku, která
je ke stažení na webu konference.
Využijete-li tuto přihlášku, zašlete ji elektronicky na adresu cs-konference@czechmycology.org nebo poštou na
adresu: Petr Hrouda, Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 61137 Brno.
S jakýmikoli dotazy je možno se obrátit e-mailem na výše uvedenou
adresu, případně telefonicky na číslo (+420)549494474 nebo
(+420)607534211 (Petr Hrouda).

Na Vaši účast se těší organizační výbor:
Vladimír Antonín (MZM Brno, předseda ČVSM), Viktor Kučera
(CBRB BÚ SAV Bratislava, delegovaný předsedou SMS),
David Novotný (VÚRV Praha, hospodář ČVSM), Michal Tomšovský
(MENDELU Brno), Jan Běťák (VÚKOZ Brno)
a organizátoři z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno.

