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POZVÁNKA  NA  AKCE  SEVEROČESKÉ  POBOČKY  ČBS  V  ROCE  2012

1. Jednodenní exkurze: (konají se tradičně v sobotu, na výjimky je výslovně upozorněno)
24.3. Sněženky u Roudnice. Sraz na nádraží Roudnice n.L. v 8:30, odjezd vlaku do Záluží v 8:50 (nebo tímto vlakem z Ústí hl.n 8:03 přímo do Záluží), ze Záluží zpět vlakem nebo pěšky přes Dobříň do Roudnice podle Labe. Vede J. Sückerová, kontakt: Jirina.Suckerova@zskjerabka-rce.cz.
31.3. Za jarními houbami Chomutovska. Sraz v 9:00 v Chomutově – Zátiší na konečné MHD č. 8 – Okály. Vede J. Roth, kontakt: jiri.roth@email.cz.
14.4. Bryo-lichenologická exkurze Lovoš. Sraz v 9:31 na žst. Lovosice město (po příjezdu vlaku od Ústí); možnost vyjet autem ulicí Lovošská až pod kopec Vedou L. Němcová a B. Wagner, kontakt: Bohdan.Wagner@seznam.cz. 
15.4. (Ne) Dubový vrch – nejen na Pulsatilla patens. Sraz v 9:45 v Kadani na náměstí před radnicí nebo v 10:00 v sedle mezi Dubovým vrchem a vrchem Hůrka. Doprava vlastní nebo možnost přisednutí do auta (v tom případě se předem domluvit s vedoucím ex.). Česko-německá exkurze s tlumočníkem, vede Č. Ondráček, kontakt: ondracek@muzeum-cv.net, 607 635 011.
21.4. Oblík. Sraz v 9:00 na parkovišti ve vsi Mnichov (část obce Libčeves). Zaměření exkurze: jarní květena a ukázka výsledků provedených sanačních zásahů v rámci projektu LIFE v roce 2011. Vede V. Vlačiha, kontakt: vlastislav.vlaciha@nature.cz.
28.4. Brána Čech. Sraz v 8:35 na žst. Velké Žernoseky. Trasa: Kalvárie, Tříkřížová hora, Knobložka, Radobýl, návrat do V. Žernosek. Vede V. Vlačiha, kontakt viz 21.4.
1.5. (Út) Botanicko-geologická exkurse do NPR Růžák. Sraz v 10:00 v obci Růžová, před restaurací u kostela v centru obce. Vedou I. Marková a J. Šafránek, kontakt: ivanka.markova@email.cz.
1.5. (Út) Prunéřovské údolí a PP Kokrháč. Sraz v 8.30 v Chomutově na parkovišti před Globusem, nebo v 9.00 na park. u motorestu Ušák v Prunéřově. Doprava vlastní nebo možnost přisednutí do auta (v tom příp. se předem domluvit s vedoucím). Č.-něm. exkurze, vede Č. Ondráček, kontakt viz 15.4.
3.5. (Čt) Lokality Dactylorhiza sambucina u Louchova. Sraz v 15:45 na nám. 1. máje v Chomutově před radnicí (doprava je zajištěna zdarma exkurzním autobusem tam i zpět, účast předem nahlásit u vedoucího), nebo v 16.30 v Louchově před kostelem. Návrat cca v 19:00. Č.-něm. exkurze s tlum., vede Č. Ondráček, kontakt viz 15.4.
27.5. (Ne) Okolí Vlčí hory. Sraz v 10:00 na žst. Panský, trasa: vlhké louky se Salix repens a Dactylorhiza majalis v okolí Panského a Vlčí hory, vedou P. Bauer a H. Härtel, kontakty: petr.bauer@nature.cz, h.hartel@npcs.cz.  
2.6. Středohoří sobě. Sraz v 8:35 na žst. Lovosice-město /pozor, ne Lovosice!/ (spojení vlaky v 8:03 z Ústí n. L., v 8:05 z Roudnice n. L.). Trasa: Lovosice – Vchynice – Radostice – Jezerka – Košťál – Třebenice. Vedou R. Kroufek a K. Nepraš, kontakty: kroufek@gmail.com, 725 010 340; carlinepras@seznam.cz, 723 850 631.
3.6. (Ne) Velká Javorská - Strážný vrch. Sraz v 9:00 na autobusové točně Velká Javorská, u kapličky. Pěší vycházka na rozhlednu Strážný vrch u Merboltic a návštěva botanické lokality v komplexu zachovaných mokřadních luk vých. od obce. Vede V. Vlačiha, kontakt viz 21.4.
12.6. (Út) Fichtelberg a Zechengrund. Sraz v 14:45 na nám. 1. máje v Chomutově před radnicí, doprava je zajištěna zdarma exkurzním autobusem tam i zpět, účast předem nahlásit u Č. Ondráčka, kontakt viz 15.4. Návrat v cca 19.00. Č.-něm. exkurze s tlumočníkem, vedou J. Teucher a I. Schürer.
13.6. (St) Zárazy okolí Chvalova. Sraz v 14:20 na zast. Chvalov (bus MHD č. 6 v 13:40 z Ústí n. L., zast. Mírové nám.). Trasa: Chvalov – Dolní Zálezly. Velmi náročný terén! Vedou K. Nepraš a R. Kroufek, kontakty viz 2.6.
23.6. NPP Kleneč. Sraz na nádraží Roudnice n.L., odjezd 12:15 do Klenče. Zpět se lze vrátit opět vlakem 15:23 z Klenče, případně dojít pěšky do Roudnice. Vede J. Sückerová, kontakt viz 24.3.

23.6. Vápenky střední části Krušných hor (Kalek, Kovářská, Lengefeld, Hammerunterwiesenthal). Sraz v 8:00 na AN Chomutov, doprava je zajištěna zdarma exkurzním autobusem tam i zpět, účast předem nahlásit u J. Rotha nebo Č. Ondráčka. Č.-něm. exkurze s tlum., vedou Č. Ondráček, J. Roth a W. Riether, kontakty viz 15.4., resp. 31.3.
12.7. (Čt) Božídarské rašeliniště. Sraz v 16.00 na začátku naučné stezky, u silnice na Rýžovnu. Doprava vlastní nebo možnost přisednutí do auta (v tom případě se předem domluvit s vedoucím ex.). Č.-něm. exkurze s tlum., vede Č. Ondráček, kontakt viz 15.4.
28. 7. Za kruštíky na úpatí Milešovky. Sraz v 8:30 na zast. Milešov (bus v 8:10 z Lovosic). Trasa: Milešov – Černčice – Bořislav. Vedou K. Nepraš a R. Kroufek, kontakty viz 2.6.
31.8.-1.9. (Pá-So) Botanicko-geologické putování Česko-saským Švýcarskem. Sraz 31.8. v 10:00 ve Hřensku u domečku Skalní čety (býv. celnice, poslední dům ve Hřensku směrem na Schmilku). Trasa:  Hřensko – Schmilka – Frienstein – Winterstein – Treppengrund – Zadní Jetřichovice – Vysoká Lípa (nocování) – Soutěsky Kamenice – Hřensko. Dvoudenní putování s nocováním pod širým nebem. Omezený počet míst, nutno se předem přihlásit! Vedou I. Marková a J. Šafránek, kontakt viz 1.5.
1.9. Babinské louky a další lokality na Litoměřicku. Sraz v 9:15 na žst. Litoměřice-město. Trasa: Babinské louky, Martinská stěna, Jezuitský příkop, Holý vrch a další lokality v okolí. Přesun mezi lokalitami auty, k zajištění dopravy je potřeba, aby se ti, kteří přijedou veřejnou dopravou, nahlásili předem u vedoucího. Č.-něm. exkurze, vede K. Kubát, kontakt: karel.kubat@ujep.cz.
4.9. (Út) Vrch Pölhberg u Annabergu. Sraz v 14:45 na nám. 1. máje v Chomutově před radnicí, doprava je zajištěna zdarma exkurzním autobusem tam i zpět, účast předem nahlásit u Č. Ondráčka, kontakt viz 15.4. Návrat cca v 19:00. Č.-něm. exkurze s tlum., vedou J. Teucher a I. Schürer.
8.9. Batologická exkurze Horní Jiřetín. Sraz v 9:30 na nám. 1. máje v H. Jiřetíně, před restaurací U Karbana. Trasa: H. Jiřetín – Jezeří – Černice – H. Jiřetín. Vede I. Bílek, kontakt: bilek.ivan@gmail.com
12.9. (St) Ústecké ruderálení. Sraz v 14:00 na konečné trolejbusů Všebořice (trolejbusy 54 a 56 z Mírového nám.). Trasa: Všebořice – Všebořický lalok (skládka stavebního odpadu a sukcesní stádia po povrchové těžbě hnědého uhlí) – Všebořice. Vedou K. Nepraš a R. Kroufek, kontakty viz 2.6. 
22.9. Za podzimními houbami Chomutovska. Sraz v 9:00 v Chomutově – Zátiší na konečné MHD č. 8 – Okály. Vede J. Roth, kontakt viz 31.3. 
6.10. Dendrologická exkurze zámecký park Libochovice. Sraz v 10:00 před vstupem do zámeckého parku z náměstí 5. května (blíže pomníku J. E. Purkyně). V případě zájmu je možné exkurzi prodloužit do blízkého okolí. Vede V. Joza, kontakt: vjoza77@gmail.com, 723 985 644. 
14.10. Bryologická exkurze Hřensko. Sraz: 10:00 na autobus. zastávce Hřensko-nábřeží. Trasa: Hřensko – Suchá Kamenice – Belvedér – Hřensko. Vede I. Marková, kontakt viz 1.5.
2. Jarní floristický minikurz bude od 18. do 20.5.ve Smržovce v tělocvičně ZŠ Školní 828, vjezd za budovou ZŠ mezi kdysi dopravním hřištěm a dětským hřištěm, parkování i před budovou; autobusem i vlakem nejlépe na zastávku Smržovka-Luční, odkud je to ke škole 250 m.  K dispozici umývárna se 4 sprchami a 2 WC. V blízkosti je prodejna potravin a pekárna, otevřené i v sobotu a neděli, a několik restaurací. Cena 50 Kč za osobu a noc. Zajišťuje J. Sýkorová, kontakt jarmila.sykorova@nature.cz.
3. Letní floristický kurz se letos koná ve dnech 30.6. – 4.7. v Lubenci, v tělocvičně Masarykovy ZŠ na Karlovarské ulici. Vlastní rychlovarné konvice by z bezpečnostních důvodů viděli neradi, půjčí nám své, s platnou revizí. Sprchy jsou pouze 3 a ještě pohlavně nerozdělené, budeme se muset střídat. Parkovat lze v areálu. Cena 50 Kč za osobu a noc. Zajišťuje I. Bílek, kontakt viz 8.9.
4. Podzimní minikurz bude ve dnech 14.– 16.9. v Horském hotelu Lesná v Krušných horách nad Chomutovem, příjezd autem od Rudolic (z Jirkova přes Boleboř, z Litvínova přes Horu sv. Kateřiny), autobusem z Litvínova nádraží 14:48 směr Brandov do zastávky Malý Háj, Lesná, rozc., později již nic nejede. Kdo nepojede autem a nestíhá tento autobus, ať se předem domluví s vedoucím, který zajistí odvoz autem některého z motorizovaných účastníků, nejlépe asi ze žst. Jirkov zastávka. Spí se ve spacích pytlích, řeší se zda na postelích nebo karimatkách, na čemž závisí i cena. Zajišťuje Č. Ondráček, kontakt viz 15.4.
5. Podzimní seminář – tentokrát na téma „Co ovlivňuje rozšíření orchidejí?“. Koná se v neděli 11.11. od 9:00 na katedře biologie PF UJEP Ústí n. L., spoj. z centra autobusem MHD č. 27, odj. ze zast. Mírové náměstí 8:46. Vede T. Těšitelová, zajišťuje V. Vlačiha, kontakt viz 21.4.
6. Fotografická soutěž – šestý ročník
Tématem šestého ročníku fotosoutěže jsou rostliny HVĚZDNICOVITÉ (Asteraceae, v širším pojetí čeledi). Propozice soutěže viz Zpravodaj, resp. internetové stránky pobočky.

Spojení si zkontrolujte podle nových jízdních řádů!
HOSTÉ  JSOU  NA  VŠECH  AKCÍCH  POBOČKY  SRDEČNĚ  VÍTÁNI


