Činnost MK Čelákovice 2012 v několika dílčích fotografiích.
zpráva ze dne 15. 12. 2012

Vycházky po chráněných přírodních a mykologických Spolupráce nejenom s houbaři a mykology z ČR. Paní
lokalitách – za účelem fotodokumentace - pro osvětu Jana Čermáková (Čečelice) obohacuje naše výstavy o
a následující přednášky.
expozice jiřin. Je držitelkou mnoha i mezinárodních
oceněních. Se souhlasem pěstitelky obdarováváme
květinami návštěvníky výstav a pečovatelská zařízení.

Spolupráce se špičkovými mykology ČR a také
fotografy. Přítel J. Malý z Mělníka (příkladem) je
vděčným spolupracovníkem našeho MK.

Nejenom naše vlastní fotografická a publikační
činnost se soustředí pouze na osvětovou práci . Na
internetu (převážně oficiální stránky ČMS a
tiskovinách) - uveřejňujeme zajímavé kulinářské
recepty našich členů a příznivců.

Spolupráce s ČSCH – ZO v Čelákovicích - je již
tradiční a navíc velmi prospěšná. Není jenom o
podzimních výstavách, ale při burzách Akva- terra je
vždy každou třetí neděli otevřena houbařská poradna.

I jarní výstava může být zajímavá. Návštěvnost byla
bohatá, ale vystaveno bylo více fotografií, než
čerstvých hub. Příroda je mocnější.

Ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích
jsme připravili dvouměsíční výstavu (duben – květen
2012) k výročí padesáti let od založení MK v našem
městě. Poděkování patří opravdu všem kdo nás
podpořili a především pracovníkům a vedenímu
muzea.

Vypadá to jako propagace? Je to propagace. V rámci
naších činností ( peněžních dotací je opravdu velmi
málo) se najdou firmy, kterým presentujeme jejich
zdraví prospěšné výrobky, a ty bez finančních
prostředků vystavíme. Obohacují naši práci.

Naším hlavním kolegou, kurátorem a přednášejícím je
již leta p. Ing. Jiří Baier. Je natolik profesně i mediálně
znám, že na výstavy i přednášky přilákáme dostatek
„zvědavých“ houbařů a milovníků přírody.

Hlavní destinací Lipovka a lesy u Sv. Václava. Zde se
snažíme monitorovat nálezy vzácných a chráněných
druhů hub a informovat širší houbařskou veřejnost
(samozřejmě včetně žáků a studentů našich i okolních
škol) o potřebě chránit přírodu a NAŠE LESY!)

