
26. Podzimní bryologicko-lichenologické dny 
Termín konání: 25.–29. 9. 2013 (středa–neděle) 
Místo: Visalaje, Moravskoslezské Beskydy 
 
 

Milí přátelé, 
blíží se další podzimní bryologicko-lichenologické dny. Budou netradičně o jeden den 

delší, neboť bychom rádi právě ten jeden den navíc věnovali bryo-lichenologické mini-
konferenci, tj. odborným přednáškám (buď ČT 26. 9. nebo PÁ 27. 9. – rozhodneme aktuálně 
dle počasí). Tímto zveme všechny účastníky (zejména studenty) k prezentacím přednášek. 
Myslíme, že by to mohla být dobrá příležitost jak se informovat o tom, čím se kdo zabývá a 
jaké v tom má výsledky a studentům by mohla následná diskuse pomoct vylepšit svůj výzkum 
v rámci bakalářských nebo diplomových, popř. doktorských prací. 

Ubytování bude na Visalajích. K dispozici bude turistická ubytovna (levnější varianta 
pro studenty) i hotel. Obě zařízení jsou v těsné blízkosti. Nocleh v ubytovně (na postelích, ale 
ve vlastním spacáku !) bude za 100 Kč/noc. Ubytování v hotelu záleží na velikosti pokojů (2 
lůžkový = 400 Kč osoba/noc; 3 lůžkový = 380 Kč/noc; 4 lůžkový = 360 Kč/noc). Cena 
v hotelu je včetně snídaně (formou švédských stolů)! 

Vzhledem k omezené kapacitě lůžek (cca 20) v ubytovně bych prosil všechny, kteří si 
mohou nocleh vyúčtovat v rámci cesťáku, ať preferují hotelové ubytování. 

 

ubytovna Visalaje       hotel Visalaje 
 
Ve spolupráci s CHKO Beskydy připravujeme exkurze na atraktivní lokality. Snad 

budete s výběrem spokojeni. 
Prosím všechny, kteří mají zájem přijet o urychlené přihlášení mailem na adresu: 

vitezslav.plasek@osu.cz. Zároveň prosím o specifikaci požadovaného ubytování. V případě, 
že přijedete autem, pošlete mi SPZ a typ vozidla – zařídím povolení vjezdu. 

Všechny (zejména studenty) bych rád poprosil o nějakou (byť krátkou) prezentaci 
na mini-konferenci o Vašich výzkumných aktivitách a jejich výsledcích. Pošlete mi prosím 
název prezentace (dataprojektor a notebook budou k dispozici). 

 
Na shledanou v Beskydech se těší Víťa Plášek a ostravský „bryoteam“ ☺ 

 
P.S: na lokalitu se dostanete buď autem nebo autobusem z Ostravy nebo Frýdku Místku. 
Zastávka se jmenuje „Krásná, Vyšní Mohelnice, hotel Visalaje“ – je to konečná zastávka. 
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