
POZVÁNKA NA AKCE SEVEROČESKÉ POBOČKY ČBS V ROCE 2005 
 
1. Jednodenní exkurze: 
    14. 5. Bělušice. Sraz na žst. Bělušice v 10:00, trasa: vrch  Skála – Odolický vrch – 
Verpánek, předpokládaný návrat okolo 16:00. Vede V Joza, kontakt: vjoza@centrum.cz. 
    28. 5. Roztoky. Sraz na žst. Povrly – Roztoky v 9:18 po příjezdu vlaku od Ústí n. L. (odj. 
9:03). Trasa: po teplých stráních nad železniční tratí od Roztok k Dobkovicím (náročný 
terén!). Vedou: K. Nepraš a R. Kroufek, kontakt: CarliNepras@seznam.cz.   
     4. 6. Velké Žernoseky. Sraz na žst. V. Žernoseky v 8:45, trasa: Michalovice – Knobloška – 
(Bídnice) – bílé stráně JV Kamýku – Strážiště – hradiště Hrádek, předpokládaný konec v 
Libochovanech mezi 14 – 15:00. Vede V. Joza. 
    11. 6. Klejnštejn a Humnický vrch. Sraz na žst. Kotvina v 8:40. Vede Č. Ondráček, 
kontakt: muzeumchom@pvtnet.cz. 

18. 6. Světec. Sraz na žst. Světec v 9:30, trasa: Světec u Bíliny – stráně ke Štrbicím – 
Pohradická hora – Mrtvý vrch a okolí – Štrbice, návrat  okolo 16:00. Vede V. Joza.  
    25. 6. Litvínov. Sraz na žst. Litvínov (pozor, NE Litvínov – město!) v 8:10, trasa: zámecký 
park – 3. louka – Meziboří – Šumný důl, návrat okolo 15:00. Vede V. Joza. 

27. 8. batologická exkurze Přítkov. Sraz v 9:36 na žst. Krupka (po příjezdu vlaku od 
Oldřichova). Vede I. Bílek, kontakt: ivan.bilek@ktkadan.cz. 

3. 9. Dolní Zálezly. Sraz na žst. D. Zálezly v 9:05 (po příjezdu vlaku od Ústí), odtud na 
Dubici a dále zhruba po trase projektované dálnice, konec ve Velemíně. Vede K. Kubát, 
kontakt: kubatk@pf.ujep.cz. 

1. 10. mykologická exkurze Bezručovo údolí. Sraz v 8:00 v Chomutově na parkovišti před 
Povodím Ohře (u vstupu do Bezručova údolí), v poledne občerstvení a určování nalezených 
hub na 1. resp. 2. Mlýnu. Vede J. Roth, kontakt: jiri.roth@worldonline.cz. 

8. 10. dendrologická exkurze do zámeckého parku v Klášterci nad Ohří. Sraz na žst. 
Klášterec n.O. v 9:35. Vede V. Joza . 
2. Jarní floristický minikurz se uskuteční ve dnech 20. – 22. 5. v Třebenicích. Ubytování 
v tělocvičně ZŠ Třebenice. Spacáky a karimatky nutné, žíněnek je prý málo! Používat vlastní 
varné konvice je možné. Budova ZŠ se nachází na náměstí. Cena není dosud stanovena, ale 
nepředpokládá se vyšší než obvyklá. Sraz účastníků od 16:00. Zajišťuje R. Hamerský, 
kontakt: hamersky@schkocr.cz. 

3. Floristický kurz  se koná ve dnech 1. – 5. 7. v Benešově nad Ploučnicí. Ubytování máme 
zajištěno v tělocvičně tamější ZŠ. K dispozici obvyklé vybavení (WC, umývárna, snad i 
žíněnky, ale nemusí stačit pro všechny – karimatky s sebou), možnost použití vlastních 
varných konvic. Cena 50,- Kč/os. za noc. Sraz účastníků 1. 7. odpoledne (po 14:00). Zajišťuje 
I. Bílek. 
4. Mykologicko – lichenologicko – bryologický minikurz  se snad uskuteční ve dnech 16. – 
18. 9. v Litvínově v tělocvičně 3. ZŠ. Škola je nad Podkrušnohorskou ulicí téměř na konci 
města (ale ještě před Koldomem) směrem na Osek, téměř v lese. Spojení rychlodráhou č. 1, 3, 
4 na konečnou nebo autobusem MHD č.13 nebo 29 k Citadele a pěšky cca 300 m směr 
Koldům. Parkování u budovy. K dispozici sprchy a školní kuchyňka. Cena dosud není 
stanovena, ale vzhledem ke změně vedení školy bohužel již sotva bude ubytování zdarma. 
Pokud nové vedení dokonce akci zruší (není vyloučeno!), bude k dispozici náhradní 
ubytování (o něčem se již předběžně jedná), což bude rozesláno e-mailem ihned, ostatní 
budou přesměrováni přímo na místě (další dobrý důvod proč přejít na elektronickou 
korespondenci!). Zajišťuje J. Švankmajer, kontakt: Svankmajer@seznam.cz. 

5. Určovací seminář  – letos houby vřeckovýtrusé (vede RNDr. Karel Prášil, CSc.). Koná se 
12. 11. od 9:00 na katedře biologie PF UJEP Ústí n. L., spojení z centra autobusem MHD č. 
17, zastávka Za válcovnou. Zajišťuje L. Němcová, kontakt: lenka.nemcova@seznam.cz. 

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

mailto:vjoza@centrum.cz
mailto:CarliNepras@seznam.cz
mailto:muzeumchom@pvtnet.cz
mailto:ivan.bilek@ktkadan.cz
mailto:kubatk@pf.ujep.cz
mailto:jiri.roth@worldonline.cz
mailto:hamersky@schkocr.cz
mailto:Svankmajer@seznam.cz
mailto:lenka.nemcova@seznam.cz

