Seminář
NOVINKY STUDIA
VELKÝCH HUB II.
PRAHA, 14. KVĚTEN 2016 (Druhý cirkulář)
Organizátoři

NÁRODNÍ MUZEUM,
PŘÍRODOVĚDECKÉ
MUZEUM: mykologické
oddělení

ČESKÁ VĚDECKÁ
SPOLEČNOST PRO
MYKOLOGII

Tématem semináře jsou nové poznatky českých a slovenských mykologů o taxonomii,
ekologii a diverzitě velkých hub, jak vřeckovýtrusných, tak stopkovýtrusných.
Konference má jednak odborné cíle – vzájemné informování o novinkách v oboru – jednak
společenské cíle – přátelské setkání muzejních i nemuzejních, profesionálních i amatérských
mykologů. Součástí akce bude i možnost nákupu starších publikací z produkce mykologů
Národního muzea, např. A. Piláta, M. Svrčka a dalších, to vše za symbolické ceny.
Organizační informace
Místo konání
Nová budova Národního muzea (dříve též Burza, Federální shromáždění, Rádio Svobodná
Evropa), Vinohradská 1, Praha 1: mezi historickou budovou Národního muzea a Hlavním nádražím.
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Nova-budova-Narodniho-muzea.html
sál H ve 3. patře (menší útulný sál, nikoli obrovská sněmovna jako v roce 2015)
Přístup
Roh Nové budovy NM obrácený k Václavskému náměstí, zřetelně označený jako VSTUP DO
MUZEA. Pěšky z Václavského náměstí nebo od Hlavního nádraží. Ze stanice metra Muzeum
sledujte výstup značený Státní opera. Auto nedoporučujeme (parkování v okolí téměř nemožné
nebo drahé). Po vstupu do budovy sledujte pokyny recepčních a informační šipky (výtahem do
3. patra k sálu H).
Účastnický poplatek
20 Kč (symbolický, potvrzení nebude vydáváno). Platba hotově přímo na místě během prezentace.
Poplatek bude krýt drobné občerstvení (káva, čaj, sušenky).

Příspěvky
Jedná se o odborný seminář; příspěvky proto musí mít odpovídající úroveň (stručné, jasné,
přesné, přednesené spisovně). Vybrané nejkvalitnější příspěvky bude možno publikovat v plné
podobě v časopisu Mykologické Listy (po obvyklém recenzním řízení); abstrakty příspěvků budou
publikovány všechny (po semináři).
K dispozici bude dataprojektor, mikrofon, laserové ukazovátko.
Prezentace
9:00-9:50 před sálem H (později dorazivší se budou prezentovat během přestávek)

PROGRAM
ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE: 9:50-10:00
Čas určený pro jednotlivé přednášky zahrnuje diskusi (3-5 min.). Další pokračování diskusí
bude nasměrováno do kuloárů během přestávek.
1. BLOK PŘEDNÁŠEK: 10:00-11:45
10:00-10:30 – V. JANDA: Polabské společenstvo teplomilných hřibovitých hub
10:30-10:55 – V. ANTONÍN, O. ĎURIŠKA, S. JANČOVIČOVÁ, M. TOMŠOVSKÝ: Taxonomie tmavobělek
z okruhu tmavobělky krátkonohé (Melanoleuca brevipes)
10:55-11:20 – T. TEJKLOVÁ: Mykologický herbář Muzea východních Čech
11:20-11:45 – L. ZÍBAROVÁ: Zajímavé nálezy stromatických pyrenomycetů ze severních Čech
OBĚD: 11:45-13:00 (PODLE VLASTNÍ VOLBY, NAPŘ. KAVÁRNA NM NEBO RESTAURACE V OKOLÍ)
2. BLOK PŘEDNÁŠEK: 13:00-14:40
13:00-13:25 – P. ZEHNÁLEK: Hvězdovky v Panamě: příspěvek k poznání tropické diverzity rodu
Geastrum
13:25-13:50 – J. BĚŤÁK: Zajímavé nálezy lignikolních hub na tlejících kmenech dubů na lokalitách
NPR Ranšpurk a Lipina (NP Podyjí)
13:50-14:15 – M. VAŠUTOVÁ, M. BERAN: Sphagnikolní čepičatky (Galerina) v České republice
14:15-14:40 – V. KABÁT: Druhy rodu Entoloma z podrodu Pouzarella na Slovensku
PŘESTÁVKA: 14:40-15:15
3. BLOK PŘEDNÁŠEK: 15:15-16:55
15:15-15:40 – J. BOROVIČKA: Nálezy vzácných pavučinců z podrodu pahřib z PR Hadce u Želivky a
dalších lokalit v ČR
15:40-16:05 – H. ŠEVČÍKOVÁ: Pluteus sekce Eucellulodermini - nové poznatky
16:05-16:30 – J. MATOUŠ: Druhová rozmanitost rodu Ramariopsis v České republice
16:30-16:55 – J. HOLEC: Mycena clavata a M. xantholeuca – dvě vzácné helmovky z Boubínského
pralesa
UKONČENÍ SEMINÁŘE: 17:00 (V 18:00 SE ZAVÍRÁ BUDOVA)

