Česká vědecká společnost pro mykologii

Setkání mladých mykologů 2008 – Orlické hory

Milý mladý houbomile, mykologu! 

Rádi bychom Vás pozvali na setkání studentů a dalších mladých zájemců o mykologii, které se uskuteční ve dnech 16.-19. října 2008 v budově sdružení Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách. 
Setkání by mělo být jednou z možností, kde by se setkali, vzájemně poznali a sdělili si zkušenosti a poznatky mladí zájemci nejen o makromycety, ale i mikromycety. Mělo by volně navázat na setkání z předchozích let.

Jak se dostat do Uhřínova (z mnoha možností uvedeno několik):
Villa Nova se nachází v obci Uhřínov (ca vzdušnou čarou 5,5 km J od obce Deštné v Orlických horách a ca vzdušnou čarou 5 km SV od obce Skuhrov nad Bělou). V minulosti se tam konaly bryo-lichenologické dny. (viz orientační mapka).

Autobusy do Uhřínova jezdí z Rychnova n. Kn., Častolovic, Kostelce n. O. nebo Dštné v O.h. Uhřínov má mnoho částí, které jsou od sebe vzdáleny a vystupuje se na zastávce Liberk Uhřínov prodejna, která je naproti Villa Nova. Jedno z možných spojení je například autobusem z Prahy–Florence v 11:11 hod vlak R 957 /1955 do Častolovic (13:40). Přestup na autobus do Deštné v O. H. (13:45, 14:45) a vystoupit na zastávce Liberk Uhřínov prodejna.

Co s sebou: teplý spacák, jídlo na 4 dni, vybavení do terénu, přezůvky, vše co se týká mykologie a chcete to ukázat jiným (zajištěn diaprojektor), hudební nástroje vítány. Ti co přijedou bez ohlášení nechť si raději vezmou karimatku.

Ubytování: Zajištěno v budově Villa Nova v Uhřínově (přesněji obec Liberk, část Velký Uhřínov). Cena 60 Kč za noc. Protože je stanice koncipována pro pobyt 25 osob, ale mělo by se případně vejít více lidí, prosíme, chcete-li se zúčastnit, kontaktujte organizátory. Na stanici je možné vařit, mýt se. Obchod je daleko v Deštné v O.h., Skuhravě n. B., Rychnově n. K. Jídlo si proto vezměte na celý pobyt. Hospůdky jsou daleko.

Program:  16. října - příjezd účastníků, krátká exkurze do okolí
17. října - celodenní exkurze (Kačerov), večer promítání dia, diskuse, družení, zábava
18. října - celodenní exkurze (Antonínovo údolí), večer viz výše
19. října - odjezd účastníků, případně dopoledne krátká exkurze do okolí 

Tuto akci organizuje Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM), Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. a Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v O.h.

Pokud máte zájem se zúčastnit, co nejdříve kontaktujte osobně, e-mailem, klasickým dopisem nebo telefonem Davida Novotného (případně jiného organizátora) (vuz níže).

V době konaní akce můžete volat nebo psát SMS na mobil: 776 31 29 08
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