
 
 

 
Česká vědecká společnost pro mykologii z.s. 
 Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV  

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  
 

si Vás dovolují pozvat  
 

na 
 
 

7. ČESKO-SLOVENSKOU MYKOLOGICKOU KONFERENCI 

                                                       1. CIRKULÁŘ  

 
 

Datum a místo konání: 16.-19. září 2021, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 

Praha 4–Krč, https://mbucas.cz/ 

 

Důležité termíny:    30. 6. 2021 – deadline pro odeslání přihlášky 

           10. 8. 2021 – deadline pro odeslání platby a abstraktů 

 

Předběžný program:  

16. září (čtvrtek) – registrace, přednášky a posterová sekce I. 

17. září (pátek) – přednášky a posterová sekce II., společenský večer 

18. září (sobota) - mykologická exkurze do okolí Prahy 

19. září (neděle) - volitelný neformální program – individuální nebo společné prohlídky Prahy 

 

Konference se bude konat prezenčně se souběžnou on-line formou. V případě omezení pohybu 

a shromažďování bude konference odložena.  

Necítíte se na velkou přednášku? Zkuste nově zavedené krátké přednášky (2-5 min.). Krátké 

přednášky budou sloužit i jako upoutávky na vaše postery, nebo k prezentaci vašich nálezů v sekci 

„Nové a zajímavé nálezy“. Proto neváhejte a přihlaste jednu čí více svých přednášek! 

Předpokládáme, že pátek bude více zaměřen na makromycety. Program bude zveřejněn na 

aktualitách webu www.czechmycology.org/ do začátku srpna.  

 

http://www.czechmycology.org/


Ubytování si zařizují účastníci sami. Doporučujeme ubytování v blízkosti MBÚ (www.vscht-

suz.cz/ubytovani/o-studentskych-kolejich, www.dcrezidence.cz, ceny 310-580 Kč). Obědy budou 

možné v jídelně v areálu dle vlastního výběru z nabídky dne, platba přímo v jídelně. 

 

Přihlášky (viz níže) zasílejte do 30. 6. 2021 na adresu A. Novákové ANmicrofungi@seznam.cz.  

 

Abstrakty: abstrakty k posterům a přednáškám zasílejte na adresu P. Hroudy, svata@sci.muni.cz 

do 10. srpna 2021. Vzor abstraktu je uveden na konci cirkuláře. 

  

Společenský večer: uskuteční se v areálu ústavu (venku či uvnitř), není zahrnut v konferenčním 

poplatku, cena bude upřesněna podle počtu účastníků a bude se hradit při registraci. 

 

Konferenční poplatek: zahrnuje účast na programu konference, konferenční materiály, 

občerstvení a dopravu na exkurzi. Nezahrnuje společenský večer, ubytování a obědy. 

základní pro nečleny ČVSM nebo SMS 1200 Kč 

členský pro členy ČVSM a SMS  1000 Kč 

snížený pro studenty (včetně interní formy 
doktorského studia), seniory a ženy/muže na MD či RD 

600 Kč (nečlenové), 
400 Kč (členové) 

on-line forma prezentace/poslechu bude upřesněno, dle 
zájmu 

jednodenní účast 50 % ceny 

 
Aktivní účastníci (tj. prezentující přednášku či poster) z řad členů ČVSM a SMS mohou požádat 
organizační výbor o účast za snížený poplatek. Tímto krokem chceme podpořit mykology, kterým 
náklady nehradí zaměstnavatel.  
Slovenští účastníci hradí při převodu z účtu ekvivalent sumy v Kč. V případě slovenských účastníků 
je akceptována platba v hotovosti na místě (je třeba to nahlásit předem spolu se zasláním 
přihlášky).  
V případě hromadných plateb uveďte do zprávy pro příjemce seznam účastníků. V případě 
potřeby vystavení faktury kontaktujte sekretářku ČVSM - cvsm@czechmycology.org. Doklady o 
platbě a účasti bude možné získat přímo na konferenci.  
 

 

2. cirkulář s podrobnými informacemi bude zájemcům rozesílán koncem srpna 2021. Sledujte 

www.czechmycology.org/ pro další informace. 

 

 

PROSÍME O ZASLÁNÍ TOHOTO CIRKULÁŘE DALŠÍM ZÁJEMCŮM! 

 

Na Vaši účast se těší organizační výbor: Miroslav Kolařík, Alena Nováková, Adéla Čmoková a za 

výbor ČVSM J. Holec, O. Koukol a P. Hrouda; za SMS Ivona Kautmanová a Miroslav Caboň. 

http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/o-studentskych-kolejich
http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/o-studentskych-kolejich
mailto:ANmicrofungi@seznam.cz
mailto:miriam_kucharikova@nm.cz
http://www.czechmycology.org/


PŘIHLÁŠKA NA 7. ČESKO-SLOVENSKOU MYKOLOGICKOU KONFERENCI 

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i., PRAHA 4-KRČ, 16.–19. 9. 2021 

 

Jméno a příjmení:  ……………………………………………….................................................................... 

Pracoviště, adresa:   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Předběžně nabízím přednášku(y) standardní délka/krátký příspěvek 

Autoři / téma:   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Předběžně nabízím poster(y) 

Poster budu chtít prezentovat formou krátkého příspěvku: ANO x NE (vaši volbu zvýrazněte) 

Autoři / téma……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zadává první autor; v případě potřeby přidejte řádky; každý účastník může mít větší počet příspěvků či 

posterů; označte, zda chcete přednášet standardní (15-25 min.), či krátký (max. 5 min.) příspěvek, 

krátké přednášky jsou upoutávkou na vaši práci (i třeba plánovanou), která zatím nevyžaduje delší 

prezentaci; prezentující posterů prosíme o využití možnosti představit své postery také formou 

krátkých příspěvků (max. 2-5 min.) před zahájením posterové sekce  

 

Mám zájem pouze o účast on-line:   …………………………………………………………………………………………….. 

Mám zájem o dopravu na terénní exkurzi:  ………………………………………………………………………………….. 

Mám zájem o stravování v jídelně MBU/UMG:  .………………………………………………………………………….. 

Konferenční poplatek, který budu hradit:   ………………… Kč 

Mám zájem se zúčastnit společenského večera (platba bude při registraci) …………………………………. 

 

Podpis a datum:  

Přihlášku zasílejte pouze elektronicky (jako přiložený soubor nebo sken výtisku) na adresu 

ANmicrofungi@seznam.cz. Abstrakty zasílejte na adresu Petra Hroudy, svata@sci.muni.cz. 

 

Platba vložného na účet ČVSM: 2700559197/2010 (Fio banka, a.s; IBAN: CZ 

2420100000002700559197, BIC: FIOBCZPPXXX), variabilní symbol 9921 do 10. srpna 2021. Do zprávy 

pro příjemce uveďte vaše jméno (při hromadné platbě jména všech přihlašovaných). 

mailto:ANmicrofungi@seznam.cz


Vzor abstraktu: 

 

 

NÁZEV PŘEDNÁŠKY NEBO POSTERU (kapitálky, 14, Bold) 

 

 

Autor/autoři (12) 

 

Adresa, e-mailová adresa (11) 

 

 

Text abstraktu – celkem max. 250 slov, neuvádět autorské zkratky, citace v textu, ani seznam citací! 

– text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-

text text- text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text 

text- text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text- 

text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text. 

(12) 

Případné poděkování za finanční podporu apod. (10) 

 

Abstrakty zasílejte pouze elektronicky (jako přiložený soubor) do 10. 8. 2021 na adresu Petra 

Hroudy, svata@sci.muni.cz 

 


