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10. SETKÁNÍ MLADÝCH MYKOLOGŮ  
POODŘÍ 2009 

 
 
Milý mladý houbomile, mykologu!  

Rádi bychom Tě pozvali na tradiční 10. setkání studentů a dalších „mladých“ zájemců o mykologii, 
které se uskuteční ve dnech 15.-18. října 2009 v Albrechtičkách u Studénky a blízkém CHKO Poodří. Tato 
akce, která volně navazuje na předchozí ročníky, je setkáním lidí, kterým učarovaly makromycety 
i mikromycety. 
 
Ubytování:  
Zajištěno v obecní turistické ubytovně v Albrechtičkách http://www.albrechticky.cz/index.php?cs=59  
Objekt turistické ubytovny se nachází na SV okraji obce v blízkosti cyklotrasy Moravská brána. 
Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky, 49°42'3.16"N; 18°6'27.17"E, 242 m n.m. 
 
Cena se bude pohybovat (podle počtu účastníků) od 90 do 110 Kč za noc/osobu.  
Kapacita je 36 míst (NENÍ NUTNÝ SPACÁK), svou účast prosím POTVRĎTE s předstihem B. Mieslerové 
V ubytovně je možné v omezené míře vařit (kuchyňka 3x3m, 2x dvouplotýnkový vařič, lednice) 
K dispozici je kryté posezení s ohništěm, kde bychom se snad mohli vejít všichni (OPÉKÁNÍ?), dětská 
horolezecká stěna a hřiště na volejbal či nohejbal. 
Obchod by snad měl být otevřený i v so a ne ráno (cca 7-9h), hospůdky jsou v obci dvě, ale prý tam moc 
nevaří (polévka, utopenci, fazole, nakládaný hermelín?). Základní jídlo si proto raději vezměte. 
 
Jak se dostat do Albrechtiček? 
 
Letadlem 
Obec Albrechtičky leží u přistávací dráhy letiště Ostrava-Mošnov 
 
Autem  
Směr Studénka, v obci Nová Horka odbočit z cesty 464 do Albrechtiček   
 
Vlakem/autobusem 
Do stanice Studénka a pak cca 3km po žluté turistické značce pěšky do Albrechtiček nebo autobusem 
 
Co s sebou: jídlo, vybavení do terénu, PŘEZŮVKY, vše co se týká mykologie a chcete to ukázat jiným 
(zajištěn dataprojektor), hudební nástroje a žertovné předměty vítány.  
Kdo přijede bez ohlášení, ať si raději vezme spacák a karimatku. 
 
Program:  
Čtvrtek 15. října - příjezd účastníků, (krátká exkurze do okolí), seznámení 
Pátek  16. října - celodenní exkurze, večer promítání, diskuse, opékání, zábava 
Sobota 17. října - celodenní exkurze, večer viz výše 
Neděle 18. října – (dopoledne krátká exkurze do okolí,) odjezd účastníků  
 
Tuto akci organizuje Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) a Univerzita Palackého v Olomouci  

http://www.albrechticky.cz/index.php?cs=59


Pokud máte zájem se zúčastnit, co nejdříve kontaktujte Barboru Mieslerovou (eviduje ubytování) 
Kontakty viz níže 
V době konaní akce můžete volat nebo psát SMS na mobil: 736544572  
 
 

Těšíme se na Tebe 
Organizátoři 
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