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POZVÁNKA  NA  AKCE  SEVEROČESKÉ  POBOČKY  ČBS  V  ROCE  2007 

 
 
1. Jednodenní exkurze: 

31.3. Za jarními houbami Chomutovska. Sraz 8:00 v Chomutově u Merkuru, Bezručova 
ulice (300 m nad Plusem ke kinu Oko). Vede J. Roth, kontakt: jiri.roth@worldonline.cz . 

21.4. Krušné hory nad Chomutovem. Odjezd vlakem z nádraží ČD Chomutov 8.35 (směr 
Vejprty) do zastávky ČD Domina (8.56).Trasa: Domina, Krásná Lípa (PP Lorberova loučka), 
Bezručovo údolí, Chomutov. Vede Č. Ondráček, kontakt: ondracek@muzeum-cv.net . 

12. 5. Středohoří sobě. Sraz na žst. Dolní Zálezly v 9:10 (vlak v 8:59 z UL). Trasa: D. 
Zálezly – Moravany – Skalky – Podlešín – Větruše – Ústí n. L. Vedou K. Nepraš a R. 
Kroufek, kontakt: carlinepras@seznam.cz . 

15.5. Srbská Kamenice (česko-německá exkurze). Sraz 9:30 před informačním střediskem. 
Trasa: Ferdinandova soutěska, Čedičový vrch, Jetřichovická Bělá, Dolský mlýn. Vedou P. 
Bauer, H. Härtel, I. Marková (č) a H. Riebe(n), kontakt: i.markova@npcs.cz . 

19. 5. Bohyňská lada. Sraz na žst. Modrá u Děčína v 9:15 (vlak v 8:21 z Oldřichova u 
Duchcova, v 8:11 z DC). Trasa: Modrá – Jílové – Nová Bohyně – Vilsnice. Vedou R. 
Kroufek a K. Nepraš, kontakt: carlinepras@seznam.cz . 

9.6. Zákupy. Sraz na žst. Zákupy v 9:54. Trasa: Údolí Svitavky a Zlatého potoka – 
Kamenický vrch – Bohatice (zde lze zahrnout i rybniční biotopy, ale výběr dílčích  lokalit se 
ještě upřesní) – vršek  Kameničky a zpět do Zákup např. opět nivou dolní Svitavky. Vede J. 
Sýkorová, kontakt: jarmila.sykorova@kraj-lbc.cz . 

13. 6. Zárazy u Církvic (středa odpoledne). Sraz na konečné autobusu MHD č. 1 Církvice 
v 15:15 (ze zastávky od Hlavního nádraží v Ústí nad Labem jede v 14:48). Vedou K. Nepraš a 
R. Kroufek, kontakt: carlinepras@seznam.cz . 

29.6. Jetřichovice (česko-německá exkurze). Sraz před Lesní správou NP v 10:00. Trasa: 
Křížový vrch, Rynartice, PR Pavlino údolí. Vedou P. Bauer, H. Härtel a I. Marková, kontakt: 
i.markova@npcs.cz . 

1.8. Kyjov (botanicko-bryologická exkurze). Sraz Kyjov, U Fakulty v 10:00. Trasa: 
Kyjovské údolí. Vede I. Marková, kontakt: i.markova@npcs.cz . 

25.8. batologická exkurze Sádek.  Sraz 9:15 na žst. Sádek u Žatce (vlak od Chomutova 
přijíždí 8:58, od Rakovníka 9:12), trasa: Sádek – Lhota a zpět. Vede I. Bílek, kontakt: 
bilek@gymnazium-kadan.cz . 

1.9. bryologická exkurze Vysoká Lípa. Sraz před hotelem Lípa v 10:00. Trasa: Dolský 
mlýn, PP Nad Dolským mlýnem. Vede I. Marková, kontakt: i.markova@npcs.cz . 

8.9. Libochovice. Sraz na žst. Libochovice město v 8:35 po příjezdu vlaku od Lovosic. 
Trasa: nádrž Slatina – sev. úpatím Házmburku – nádrž Lkáň – Klapý – Libochovice. Kdyby 
se dalo jet auty, tak by to bylo jednodušší, ale to se uvidí až na místě. Zaměřeno hlavně na 
halofyty. Vede K. Kubát, kontakt: kubatk@sci.ujep.cz 

15.9. Roudnice, Kalešov a okolí. Sraz na žst. Roudnice v 9:00. Vede V. Joza, kontakt: 
vjoza@centrum.cz, 723-985644. 

6.10. Ploskovice – zámecký park a okolí. Sraz na žst. Ploskovice v 10:25 (po příjezdu vlaku 
z Lovosic). Vede V. Joza, kontakt: vjoza@centrum.cz, 723-985644. 

 

http://www.severoceskabotanika.wz.cz
mailto:jiri.roth@worldonline.cz
mailto:ondracek@muzeum-cv.net
mailto:carlinepras@seznam.cz
mailto:i.markova@npcs.cz
mailto:carlinepras@seznam.cz
mailto:jarmila.sykorova@kraj-lbc.cz
mailto:carlinepras@seznam.cz
mailto:i.markova@npcs.cz
mailto:i.markova@npcs.cz
mailto:bilek@gymnazium-kadan.cz
mailto:i.markova@npcs.cz
mailto:kubatk@sci.ujep.cz
mailto:vjoza@centrum.cz
mailto:vjoza@centrum.cz


Severočeská pobočka České botanické společnosti                 www.severoceskabotanika.wz.cz 
 

2. Jarní floristický minikurz se uskuteční ve dnech 25. – 27.5. v Chřibské. Ubytování 
v tělocvičně základní školy. Bude možné použít žíněnky a vlastní varné konvice, k dispozici 
WC, sprchy. Cena nebyla v době dokončování pozvánky známa, lze však předpokládat, že 
nebude finančně ruinující J. Sraz účastníků 25.5. odpoledne po 16:00. Zajišťuje P. Bauer, 
kontakt: petr.bauer@schkocr.cz 

3. Floristický kurz  pobočky se letos nekoná z důvodu pořádání celostátního floristického 
kurzu ČBS v Lounech – viz níže. 

4. Podzimní minikurz  bude ve dnech 14. – 16.9. v Klášterci nad Ohří. Ubytování je zdarma 
ve výstavní síni v podkroví střediska CHKO Labské pískovce, Chomutovská 120 (tzv. 
Weberův dům) na podlaze, vlastní karimatky a spacáky nutné. K dispozici WC, sprcha a také 
kuchyňka, kde je lednice, mikrovlnka, rychlovarná konvice a kávovar. Na středisku mají i 
diaprojektor a dataprojektor, takže je možné dohodnout nějaké večerní promítání. 
5. Určovací seminář  – letos rod ostružiník (Rubus), vede RNDr. Vojtěch Žíla. Koná se 24. 
11. od 9:00 na katedře biologie PF UJEP Ústí n. L., spojení z centra autobusem MHD č. 17, 
zastávka Za válcovnou.  

6. Fotografická soutěž – NOVINKA  MEZI  AKCEMI  POBOČKY!   
Výbor pobočky přichází s námětem, který by v případě kladného ohlasu mohl oživit a zpestřit 
činnost pobočky; byli bychom rádi, kdyby nezůstalo při jednorázové akci, ale kdyby se 
podařilo založit tradici. Soutěž je samozřejmě botanicky zaměřena, každoročně bude 
vyhlašováno jiné téma – abychom začali atraktivně, byly jako téma prvního ročníku vybrány 
ORCHIDEJE ÚSTECKÉHO KRAJE. Propozice soutěže viz Zpravodaj. 

 

CELOSTÁTNÍ  FLORISTICKÝ  KURZ  ČBS 
se letos pořádá na území našeho kraje – v Lounech 1. – 7. 7. 2007. V příloze najdete 
přihlášku, kterou je nutno vyplnit a odeslat buď elektronicky nebo na papíře do 30.4.2007 na 
některou z adres na ní uvedených, tedy nikoli jednateli pobočky!. Přihlášku mají dle 
požadavku sekretariátu ČBS podat i místní účastníci, kteří nebudou požadovat ubytování. 
Kurzovné je pro členy ČBS 250,- Kč, pro nečleny 700,- Kč; našemu bývalému předsedovi 
doc. Kubátovi se však podařilo vyjednat, že členové  pobočky budou platit snížené kurzovné, 
i když nejsou členy ČBS, proto je nutno do přihlášky zřetelně napsat: člen Severočeské 
pobočky ČBS!  Doporučujeme zvolit ubytování v Domě kultury, abychom byli pohromadě a 
v centru dění (tam se bude zapisovat na trasy a tam se také bude referovat o výsledcích), navíc 
se tam prý staví i paní Roubínková; internát je odtud dost daleko. Slíbili nám, že ubytují členy 
pobočky na jednom místě (tedy ty, kteří si to budou přát), proto by své členství v pobočce 
měli uvést i ti, kteří jsou zároveň členy ČBS. Podrobnosti najdete na www stránkách ČBS –  
http://www.natur.cuni.cz/CBS/; přihlášeným a přijatým účastníkům budou zaslány spolu se 
složenkou koncem května. 

 

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

S přáním úspěšné sezóny 2007  
za výbor pobočky 
 
Jednatel: Mgr. Ivan Bílek                                          Předseda: Ing. Čestmír Ondráček 
 Třešňová 1675, 432 01 Kadaň  Oblastní muzeum  
 bilek@gymnazium-kadan.cz  Palackého 86, 430 01 Chomutov 
   ondracek@muzeum-cv.net  
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