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1. Jednodenní exkurze: 

5.4. Za jarními houbami Chomutovska. Sraz 8:30 v Chomutově u kina OKO - Lipská ul. 

Trasa: Černý vrch - údolí Hačky. Vede J. Roth, kontakt: jiri.roth@worldonline.cz . 

12.4. Lichenologická exkurze Kadaň. Sraz na ţst. Kadaň-Prunéřov v 8:02 (= příjezd vlaku 

od Chomutova). Trasa: Kadaň (Usnea!), Zvoníčkov - kamenné snosy čediče a skalky, 

Radechovské skály a popř. ještě Kokrháč. Mezi lokalitami přesun auty (budou 3-4, 

předpokládám, ţe se vejdeme). Vede B. Wagner, kontakt: Bohdan.Wagner@seznam.cz . 

3.5. Chrášťany a Děkovka. Sraz na autobusové zastávce Podsedice (v obci je jen jedna) v 

8:25 (po příjezdu autobusu z Lovosic). Botanická vycházka do okolí Chrášťan a Děkovky, 

cestou i necestou. Vede V. Joza, kontakt: vjoza@centrum.cz, joza@zf.jcu.cz; 723 985 644. 

8.5. Teplice - zámecký park. Dendrologická exkurze teplickou Zámeckou zahradou. Sraz na 

Zámeckém náměstí v Teplicích před vchodem do zámku v 10:00. Vede V. Joza, kontakt: 

vjoza@centrum.cz, joza@zf.jcu.cz; 723 985 644 . 

11.5. Středohoří sobě. Sraz na ţst. Modrá u Děčína (t. č. bez provozu ČD) v 9:15 (bus v 

8:10 z UL, přestup v Libouchci, bus v 8:37 z DC). Trasa: Modrá – Jílové – Lotarův vrch – 

Vilsnice. Vedou P. Bauer, R. Kroufek a K. Nepraš, kontakt: kroufek@pf.ujep.cz, 

carlinepras@seznam.cz . 

15.5. Louchov (česko-německá exkurze). Sraz v 16:00 před kostelem v obci. Trasa: louky a 

návrší v okolí obce, údolí Podmileského potoka. Vede Č. Ondráček, kontakt: 

ondracek@muzem-cv.net; 607 635 011. 

24.5. Střelná u Teplic. Sraz na zastávce MHD Střelná, sídliště v 9:35. Vlastivědná vycházka 

do okolí obce Střelné, na zatopený lom Barbora a do Hrobu. Vede Č. Ondráček, kontakt: 

ondracek@muzem-cv.net; 607 635 011 . 

24.5. Nový Bor („Liberec sobě“). Sraz v NB je na AN po příjezdu autobusu od Liberce 

v 9:05 (z ústecké strany ţádný vhodný spoj není). Předpokládaný konec v 16:10 nebo 18:43 

(= odjezdy autobusů do Liberce). Trasa: neovulkanity s hájovou květenou JJZ od NB - 

Chotovický a Skalický vrch. Dále podle času a situace na Červený rybník (navrţená EVL) a 

zpět do NB přes Chotovice (Chotovický potok s menšími průtočnými rybníčky).Vedou J. 

Sýkorová, R. Višňák a Š. Mazánková, kontakt: jarmila.sykorova@kraj-lbc.cz . 

31.5. Touchovické stráně. Bílé stráně v okolí Touchovic a Opočna na Dţbánsku. Sraz v 8:00 

na zastávce ČD v Touchovicích. Spojení: 7:44 vlakem z nádraţí Louny střed, směr Rakovník.  

Předpokl. konec: 16:02 nebo 18:02 (odjezd ČD Opočno směr Louny). Vedou J. Bělohoubek a 

J. Tecl, kontakt: j.belohoubek@volny.cz . 

1.6. Cínovec (česko-německá exkurze).  Rašeliniště U jezera a Cínovecké raš. Sraz v 10:00 

v Cínovci před benzinkou Shell (cca 250 m od hraničního přechodu). Vede Č. Ondráček, 

kontakt: ondracek@muzem-cv.net; 607 635 011 . 

12.6. Zárazy Brány Čech. Sraz na ţst. Libochovany v 14:35 (vlak v 14:03 z UL, vlak v 

14:24 z LT). Trasa: Libochovany – PR Kalvárie – Velké Ţernoseky. Vedou K. Nepraš a R. 

Kroufek, kontakt: carlinepras@seznam.cz, kroufek@pf.ujep.cz . 

21.6. Po stopách milešovského Himantoglossa. Sraz na ţst. Chotiměř v 9:15 (vlak v 8:02 z 

Lovosic). Trasa: Velemín – Dubický vrch – Milešov – vrch Lhota – Medvědice. Vedou R. 

Kroufek a K. Nepraš, kontakt: kroufek@pf.ujep.cz, carlinepras@seznam.cz . 

mailto:jiri.roth@worldonline.cz


Severočeská pobočka České botanické společnosti                                www.spcbs.estranky.cz 

  

30.8. Batologická exkurze Sádek u Ţatce. Sraz 11:24 (dříve v rozumnou dobu bohuţel nic 

nejede) na ţst. Měcholupy (po příjezdu vlaku od Chomutova – odj. 10:03, přípoje z Ústí 8:45, 

z Litvínova 8:15), trasa: Lhota – Sádek (podle situace lze prodlouţit aţ do Deštnice) a zpět, 

odjezdy z Měcholup 15:08 a 16:59. Mezi Měcholupy a Lhotou přesun autem (ještě se nestalo, 

ţe bychom se nevešli). Vede I. Bílek, kontakt: bilek@gymnazium-kadan.cz , 737 487 020.  

6.9. Bryologická exkurze Jetřichovice. Sraz v Jetřichovicích u hotelu Praha (naproti 

autobusové zastávce v cetru obce) v 10:00. Trasa: spáleniště na Havraním vrchu (plocha 

zasaţená poţárem v roce 2006) a okolí, ukazovat se budou nejenom mechy, ale i kytky, které 

na spaleništi rostou. Vede I. Marková, kontakt: i.markova@npcs.cz . 

4.10. Červený Hrádek u Jirkova. Dendrologická exkurze do zámeckého parku.  Sraz na ţst. 

Jirkov-zastávka v 8:25 (po příjezdu vlaku z Mostu). Doprava není nic moc, ale park za to 

určitě stojí! Vede Vít Joza, kontakt: vjoza@centrum.cz, joza@zf.jcu.cz; 723 985 644. 

2. Jarní floristický minikurz se uskuteční ve dnech 16. – 18.5. v Odolené Vodě. Ubytování 

ve škole (nachází se v horní části obce) ve třídách, konvice moţno i zapůjčit, sprchy u 

tělocvičny v druhé části budovy (stavebně spojené). Asi bude moţnost přinést z tělocvičny 

ţíněnky, ale radši karimatky, příp. jiné lůţkoviny s sebou. Večeře moţná v několika 

restauracích. Další podrobnosti (spojení, mapy, návrhy tras) naleznete na www stránkách 

pobočky. Zajišťuje J. Pokorný, kontakt: JPokorny@cpoj.cz . 

3. Floristický kurz  pobočky se letos koná ve Frýdlantu ve dnech 28.6. – 2.7. Ubytování v 

sokolovně na Komenského nábřeţí (na  půli cesty mezi nádraţími ČD a ČSAD na levém 

břehu Smědé -  vedle kina, přes vodu je kostel). Spát se bude na podlaze, ţíněnky si prý 

budeme moci půjčit, ale pro jistotu karimatky s sebou. V objeku je i kuchyňka, moţnost jejího 

pouţití ale není jistá; vlastní varné konvice však bude moţno pouţívat určitě. Zajišťují J. 

Sýkorová a Š. Mazánková, kontakt: jarmila.sykorova@kraj-lbc.cz . 

4. Podzimní minikurz  bude ve dnech 19. – 21.9. v Chomutově. Ubytování je zajištěno 

v 9.ZŠ Havlíčkova ulice (moderní škola severně od silnice č.13 mezi ulicemi Bezručovou a 

Blatenskou), spát se bude buď v tělocvičně nebo ve třídách (karimatky s sebou), k dispozici 

bude prý i kuchyňka. Zajišťuje J. Roth, kontakt: jiri.roth@worldonline.cz . 

5. Určovací seminář  – letos rod dub (Quercus), vede Vít Joza. Koná se 22.11. od 9:00 na 

katedře biologie PF UJEP Ústí n. L., spojení z centra autobusem MHD č. 17, zastávka Za 

válcovnou.  

6. Fotografická soutěž – druhý ročník 
Výbor pobočky přišel loni s námětem, který by v případě kladného ohlasu mohl oţivit a 

zpestřit činnost pobočky; ohlas sice nebyl tak velký, jak jsme doufali (viz vyhodnocení 

prvního ročníku ve Zpravodaji), ale nevzdáváme se a doufáme, ţe se letos sejde více 

fotografií (za tím účelem byly provedeny i dvě změny v propozicích) a ţe se podaří zaloţit 

tradici. Soutěţ je samozřejmě botanicky zaměřena, kaţdoročně bude vyhlašováno jiné téma – 

abychom pokračovali atraktivně, byly jako téma druhého ročníku vybrány ROSTLINY SKAL 

A SUTÍ. Propozice soutěţe viz Zpravodaj. 

Spojení si zkontrolujte podle nových jízdních řádů! 

HOSTÉ  JSOU  NA  VŠECH  AKCÍCH  POBOČKY  SRDEČNĚ  VÍTÁNI 

S přáním úspěšné sezóny 2008  

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  

 

 

mailto:bilek@gymnazium-kadan.cz
mailto:jiri.roth@worldonline.cz
mailto:bilek@gymnazium-kadan.cz
mailto:ondracek@muzeum-cv.net

