Česká vědecká společnost pro mykologii 

Milý mladý houbomile či mykologu! 

Zde je druhý cirkulář na již tradiční setkání studentů a dalších ± mladých zájemců o mykologii (zkráceně Mykodny), které se uskuteční ve dnech 19.-22. října 2006 v CHKO Moravský Kras. 
Akce volně navazuje na setkání z předchozích šesti let. Její hlavní náplní je pozorování a sběr hub všech systematických skupin v terénu a jejich následné večerní zpracování a určování, jakož i rozličné  rozpravy o houbách i jiných záležitostech a prezentace vlastních poznatků a zjištění. Měla by volně navázat na setkání z předchozích let.
Ubytování: Zajištěno na ubytovně v Obecním domě na návsi ve Vilémovicích u městečka Jedovnice (asi 2 km od Macochy). Cena do 50 Kč za noc (spánek na zemi na přivezených karimatkách a spacácích). Sociální zařízení včetně sprchy k dispozici. Trochu problém je s vařením. K dispozici bude plotýnkový vařič a varná konvice, což ale nebude stačit pro plánovanou kapacitu cca 20 účastníků. Pokud na vlastním vaření trváš, je nutné vzít s sebou vlastní nádobí. Stravování je jinak plánováno v restauracích v okolí (výborně vaří zejména v Jedovnicích); ve Vilémovicích je hospoda přímo v Obecním domě, ale nevaří se tam. 

Jak se dostat do Vilémovic
Pokud nepřijedeš autem, využij autobusových linek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje jedoucích z Brna:
od vlakového hlavního nádraží nebo od autobus. nádraží u hotelu Grand tramvajovou linkou č. 2 na konečnou zastávku Stará Osada. Pokud přijedeš na autobus. nádraží Zvonařka, použij tramvaj č. 9 (přestup na tram. č. 2 na zastávce Malinovského náměstí), nebo č. 12 (přestup na tram. č. 2 na zastávce Hlavní nádraží), nebo dojdi na hlavní nádraží pěšky (ca 6 minut).
Ze Staré osady pokračuj příměstským autobusem číslo 201 do Jedovnice. V Jedovnici na náměstí přestoupíš na linku 231 směr Studnice, Senetářov, jedoucí přes Vilémovice. Sportovnější povahy mohou dojít z Jedovnice do Vilémovic pěšky (2 km). 
Pokud se ti nechce v Brně složitě přesedat, jeď vlakem do Blanska, zde použij linku č. 232 jedoucí z autobus. nádraží u vlakové stanice Blansko (nesplést se zastávkou Blansko-město !) přímo do Vilémovic.
Bližší informace včetně traťových jízdních řádů najdeš na http://www.idsjmk.cz" http://www.idsjmk.cz.

Co s sebou 
Teplý spacák, karimatku, jídlo na 4 dni (možno dokoupit v obci), vybavení do terénu, přezůvky, vše co se týká mykologie a chceš to ukázat jiným (zajištěn dataprojektor), hudební nástroje vítány.

Program:   
19. října - příjezd účastníků, krátká exkurze do okolí
20. října - celodenní exkurze (NPR Vývěry Punkvy), večer promítání dia, diskuse, družení, zábava
21. října - celodenní exkurze (dosud neurčeno - CHKO Mor. kras/VVP Březina), večer viz výše
22. října - odjezd účastníků, případně dopoledne krátká exkurze do okolí 

Bude naší snahou program co nejlépe přizpůsobit aktuální povětrnostní situaci, záměrně tedy není ještě zcela specifikován.
Pokud máš zájem se zúčastnit, kontaktuj e-mailem organizátory a v něm uveď základní údaje o sobě a kontakt, pokud možno i s telefonním číslem.
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