CYKLUS PŘEDNÁŠEK BRNĚNSKÉ POBOČKY 
ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII 


Výbor brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a 
Botanické oddělení Moravského zemského muzea 

zvou všechny zájemce 

na přednáškový cyklus v roce 2008


22. ledna 2008	RNDr. Josef Glos (Ageris s. r. o., Brno):
 	Jihozápad USA – národní parky a vybraná města (Kalifornie, Utah, Nevada, Colorado)
5. února 2008	RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (Moravské zemské muzeum, Brno): 
	Cesty za houbami v roce 2007
19. února 2008	Ing. Helena Deckerová (Ostrava):
	Nálezy vzácných druhů hub na Ostravsku
4. března 2008	RNDr. Ivona Kautmanová, Václav Kautman (Slovenské národné múzeum, Bratislava):
	Nejnovější poznatky o výskytu housenic na Slovensku, v České republice a v celé Evropě
10. dubna 2008	Oldřich  Jindřich (Osek u Komárova):
	Vřeckovýtrusé houby od jara do zimy
17. dubna 2008	RNDr. Jan Holec (Národní muzeum, Praha):
	Houby Národního parku České Švýcarsko



Všechny přednášky jsou doplněné promítáním barevných obrázků a konají se vždy v 17,00 hod. v přednáškovém sále v 1. patře Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno. 
Pozor – změna některých přednáškových dnů oproti minulým rokům:
Přednášky 22. ledna, 5. a 19. února a 4. března jsou vždy v úterý. 
Přednášky 10. a 17. dubna jsou ve čtvrtek.
	
Za brněnskou pobočku ČVSM a botanické oddělení MZM		
	
	Vladimír  A n t o n í n  a  Alois  V á g n e r
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