
Česká vědecká společnost pro mykologii
Slovenská mykologická spoločnosť

a
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého 

v Olomouci
pořádají ve dnech 29.-31.8.2013

3. česko-slovenskou vědeckou mykologickou konferenci
tematicky zahrnující všechny obory mykologie

1. cirkulář
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE: 
29.8.2013  /čtvrtek/:  registrace,  zahájení,  společné  přednášky,  přednášky  v  sekcích, 
posterové prezentace, společenský večer
30.8.2013 /pátek/: přednášky v sekcích, posterové prezentace
31.8.2013 /sobota/: terénní exkurze

MÍSTO KONÁNÍ: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

KONFERENČNÍ POPLATEK – předběžná kalkulace:
- členové ČVSM a SMS 1000,- Kč
- nečlenové 1200,- Kč
- studenti a senioři    800,- Kč
Zahrnuje: účast  na jednání  konference,  materiály,  dopravu autobusy na exkurzi  a drobné 
občerstvení v přestávkách jednání konference.
Nezahrnuje: společenský večer, ubytování, obědy!

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
Ubytování  bude  rezervováno  na  kolejích  UP  nebo  si  účastníci  zajistí  individuálně.  Pro 
účastníky bude zajištěna možnost stravování v místě konání konference (obědy v Menze UP). 
Bližší podrobnosti budou uvedeny ve 2. cirkuláři (jaro 2013).

Přihlášku  naleznete  buď  v  tomto  cirkuláři nebo  na  internetových  stránkách  ČVSM: 
www.czechmycology.org/cz/aktuality.php Zašlete  ji  zpět  buď  elektronicky  na  adresu: 
cvsm@natur.cuni.cz s předmětem konference2013  nebo poštou: ČVSM, P.O. Box 106, 111 
21 Praha 1 do  1. dubna 2013  (upřednostňujeme zaslání přihlášky e-mailem). S dotazy se 
obracejte  na  Michaelu  Sedlářovou  nebo  Barboru  Mieslerovou,  e-mail: 
michaela.sedlarova@upol.cz, barbora.mieslerova@upol.cz.

Srdečně Vás do Olomouce zvou

Za organizační výbor z Katedry botaniky PřF UP v Olomouci:
Michaela Sedlářová
Barbora Mieslerová

Za ČVSM:
Vladimír Antonín 

(Předseda České vědecké společnosti pro 
mykologii)

Za SMS:
Pavel Lizoň 

(Predseda Slovenskej mykologickej 
spoločnosti)

Informace o akci budou zveřejňovány na:
http://www.czechmycology.org/cz/aktuality.php
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Přihláška na 3. Česko-slovenskou vědeckou mykologickou konferenci,  
Univerzita Palackého v Olomouci,  

29. – 31.8.2013 
 

Jméno a příjmení (s tituly): 

.................................................................…….............................................................. 

 

Kontaktní adresa: 

..................................................................…….............................................................. 

..................................................................…….............................................................. 

 

Telefon: ……………… 

 

E-mail: ……………….. 

 
Předběžně nabízím přednášku(y) na téma*: 
Autor(ři)/ název:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Předběžně nabízím poster(y) na téma*: 
Autor(ři)/ název:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 
 
Datum: 
 
 
Podpis: 
 
 
 
Pozn.: * Každý účastník může jako hlavní autor přihlásit 1 přednášku a 1 poster.  
 
 


