
 
ČESKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

ve spolupráci s 
MYKOLOGICKÝM KLUBEM SALAŠ 

zve zájemce o houby a mykologii na terénní seminář 

URČOVÁNÍ HUB V TERÉNU 
18. - 20. 9. 2015 v Salaši u Velehradu 

(pátek – neděle) 

MÍSTO KONÁNÍ 

Hostinec Na Dolině, Salaš 21, 687 06 Salaš 
(u autobusové zastávky Salaš, dolina) 

GPS 49.1376622N, 17.3603597E 

PROGRAM 
(může být operativně upraven na místě) 

Pátek 18. 9. 2015 
od 13 h příjezd a ubytování účastníků 

19 h přednáška s demonstrací aktuálně rostoucích druhů hub 

Sobota 19. 9. 2015 
10 – 16 h exkurze v okolním terénu s odborným vedením 

19 h přednáška s demonstrací nálezů, diskuze 

Neděle 20. 9. 2015 
10 – 14 h exkurze v okolním terénu s odborným vedením 

úklid a odjezd 

Lektoři: Radim Dvořák, Lubomír Opat 

Přihlášky posílejte emailem na adresu radim.dvorak@myko.cz nejpozději 
do 31. 8. 2015. Na jedné přihlášce může být samozřejmě uvedeno i více 
osob. V odpovědi obdržíte variabilní symbol pro zaslání účastnického 
poplatku. 

V přihlášce u každé osoby uveďte: 
• jméno a příjmení 
• email a telefon (stačí jen na osobu vyřizující přihlášku)  
• zda je nebo není členem ČMS 
• skupinu pro výši účastnického poplatku (viz dále) 
• zda přijedete autem 
• pokud ano, kolik míst jste ochotni nabídnout ostatním pro odvoz na 

exkurzi 
• případnou nabídku odvozu na seminář pro ostatní účastníky (odkud, kdy) 
• předpokládanou dobu příjezdu 
• zájem o společné stravování v místě konání (pátek + sobota večeře) 
• úroveň znalostí hub (hřibař – začátečník – pokročilý – mykolog) 



Účastnický poplatek (nezahrnuje ubytování ani stravování): 

• členové ČMS nebo MK Salaš od 15 let........................ 400,- Kč 
• ostatní od 15 let ..................................................... 600,- Kč 
• děti 10 - 15 let ....................................................... 400,- Kč 
• děti 10 - 15 let členové ČMS nebo MK Salaš ............... 300,- Kč 
• děti do 10 let.......................................................... zdarma 

Poplatek uhraďte nejpozději do pondělí 7. 9. 2015 na účet ČMS 
č. 1933825359/0800, případně po předchozí domluvě v hotovosti v ústředí 
ČMS v Karmelitské 14. Uveďte přidělený variabilní symbol a do poznámky své 
jméno. Potvrzení o přijaté platbě obdržíte emailem. 

Počet účastníků je limitován na 35 osob, rozhoduje pořadí přihlášek, případně 
došlých plateb. Případné dosažení maximálního počtu účastníků a tím 
i uzávěrka přihlášek budou oznámeny na www.myko.cz. 

Doporučené vybavení účastníků: 

• obuv a oblečení do terénu vhodné pro každé počasí 
• běžná houbařská výbava, navíc krabičky či papír na zabalení nálezů 
• aktuální turistická mapa zahrnující okolí Salaše 
• mykologická literatura 
• dobrá nálada ☺ 

Ubytování a stravování v blízkosti: 
1) Hostinec Na Dolině (místo konání) 

• tel. 608 966 641 - Markéta Ruberová 
• 6 volných míst na pokojích (dvojlůžkový a čtyřlůžkový) 
• cena ubytování za 1 osobu a noc: 250,- Kč 
• ubytování se snídaní: 290,- Kč 
• ubytování s polopenzí: 370,- Kč 
• po dobu konání semináře jsou vnitřní prostory nekuřácké 
• v případě dostatečného zájmu je možné dohodnout společné stravování 

2) Hospůdka Na Mlýně, Salaš 20 

• www.salasmlyn.cz 
• 13 míst na pokojích 

3) Autokemp Salaš / Velehrad 

• www.sm-reality.cz/velehrad.html 

Ubytování a stravování si účastníci zajišťují samostatně a na vlastní náklady. 

Doprava: Do Salaše jezdí autobus z Uherského Hradiště. U všech ubytovacích 
zařízení lze zaparkovat autem. V případě zájmu se mohou účastníci dohodnout 
ohledně společné dopravy autem – kontakt zprostředkuji, místa nabídněte. 

 

Případné dotazy k semináři zasílejte emailem na adresu 
radim.dvorak@myko.cz. 

Těšíme se na Vaši účast! 


