Jihomoravská pobočka České botanické společnosti a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně
Vás na podzim 2015 zvou na

Botanické přednášky, semináře a exkurze
Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16.00 hodin v Bohunickém kampusu Přírodovědecké
fakulty MU, v posluchárně 306 pavilonu A11
24. 9. 2015

Pavel Veselý: Have the largest plant genomes evolved as an adaptation to
geophytic strategy? (obhajoba disertační práce, oponenti Jan Suda a Eva Temsch)

1. 10. 2015

Tomáš Vymyslický: Exkurze za ruderály Brna (sraz účastníků ve 14:00 u hotelu
Grand; trasa: nádraží, kolem řeky Svitavy a brownfieldů Mosilany a Zbrojovky do
Maloměřic – další dotazy k exkurzi: lososova@sci.muni.cz)

8. 10. 2015

Petr Pokorný: Náš svět je vyjedený krám... (acidifikace krajiny v glaciálním cyklu)

15. 10. 2015

Samuel Lvončík: Sikkim – horská zahrada Indie

22. 10. 2015

Jan Roleček: Floristické dožínky (přijďte se podělit o své floristické nálezy a
zhodnotit vegetační sezónu 2015! (s možností plynulého přechodu do večírku)

5. 11. 2015

Lars Götzenberger: Expect the unexpected: scale-dependent patterns in traitbased community assembly

7. 11. 2015
(sobota)

Svatava Kubešová: Bryologická exkurze na Zadní Hády (sraz účastníků v 8:20 u
zastávky autobusu 201 u nádraží Brno-Židenice – další dotazy k exkurzi:
skubesova@mzm.cz)

12. 11. 2015

Na čem pracují studenti? (stručné referáty studentů a doktorandů Ústavu botaniky
a zoologie o svých pracích)

19. 11. 2015

Na čem pracují studenti? (stručné referáty studentů a doktorandů Ústavu botaniky
a zoologie o svých pracích)

26. 11. 2015

Vítězslav Plášek: Epifytické mechorosty

3. 12. 2015

10. 12. 2015

Karel Prach: Vegetace Mt. St. Helens 35 let po výbuchu
Reminiscence červnové zahraniční botanické exkurze do Srbska (následovat bude
botanická vánoční besídka)

Aktuální informace a případné změny programu:
http://botzool.sci.muni.cz/
Jak se dostat do Bohunic? Viz http://botzool.sci.muni.cz/map.php?lang=cz
Zdeňka Lososová, předsedkyně jihomoravské pobočky ČBS
Milan Chytrý, zástupce ředitele Ústavu botaniky a zoologie PřF MU
Petr Bureš, jednatel jihomoravské pobočky ČBS

