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POZVÁNKA  NA  AKCE  SEVEROČESKÉ  POBOČKY  ČBS  V  ROCE  2010

1. Jednodenní exkurze:
27.3. Sněženky u Roudnice. Sraz na nádraží Roudnice n.L. tak, abychom mohli odjíždět do Dobříně v 8:50, z Dobříně zpět do Roudnice pěšky podle Labe. Vede J. Sückerová, kontakt: Jirina.Suckerova@zskjerabka-rce.cz.
10.4. Bryo-lichenologická exkurze Úhošť. Sraz na žst. Kadaň-Prunéřov v 10:03 (příjezd vlaku od Chomutova). Na lokalitu přesun auty (budou min. 3, předpokládám, že se vejdeme). Vedou L. Němcová a B. Wagner, kontakt: Bohdan.Wagner@seznam.cz.
17.4. Za jarními houbami Chomutovska. Sraz 9:00 v Chomutově u ředitelství Povodí Ohře (Bezručova ul.). Vede J. Roth, kontakt: jiri.roth@worldonline.cz.
2.5. Hlaváčky na Klenči. Nedělní odpolední exkurze, sraz na nádraží Roudnice n.L., odjezd ve 12:15, návrat z Klenče odj. 15:23. Vede J. Sückerová, kontakt viz 27.3. 
8.5. Kadaň – kaňon Ohře. Sraz v 9:00 v Kadani na parkovišti na kraji města směr Podbořany, hned za mostem přes Ohři, naproti autoservisu a prodejně Škoda. Doprava vlastní nebo možnost přisednutí do auta (v tom případě doporučuji obrátit se na vedoucího). Česko-německá exkurze, vede Č. Ondráček, kontakt: 607 635 011, ondracek@muzeum-cv.net.
8.5. Roztoky. Sraz na žel. zast. Povrly-Roztoky v 8:40 (vlak v 8:00 z ÚL nebo v 8:28 z DC). Trasa: Roztoky – Skrytín – Dobkovice. Vedou P. Bauer, R. Kroufek a K. Nepraš, kontakty – PB: petr.bauer@nature.cz, RK: kroufek@gmail.com, 725 010 340.
22.5. Středohoří sobě. Sraz na autobusové zast. Tašov, Ovčárna v 10:15 (bus v 9:40 z ÚL). Trasa: Ovčárna – Babinské louky – Varhošť – Krkavčí skála – Sebuzín. Vedou R. Kroufek a K. Nepraš, kontakty – RK: kroufek@gmail.com, 725 010 340; KN: carlinepras@seznam.cz, 723 850 631.
3.6. NPR Růžák (čtvrtek). Sraz 10:00 v Růžové na rozcestí za obcí (ve směru na Kamenickou Stráň). Česko-německá botanická exkurze, vedou H. Härtel, P. Bauer, I. Marková a H. Riebe, kontakt: petr.bauer@nature.cz, i.markova@npcs.cz.
9.6. Zárazy Lovoše a okolí (středa odpoledne). Sraz na autobusové zast. Bílinka v 14:50 (bus v 14:29 z Lovosic směr Velemín). Trasa: Bílinka – Lovoš – Lovosice. Vedou K. Nepraš a R. Kroufek, kontakty viz 22.5. 
12.6. Humnický vrch - Havran. Sraz v Kotvině na parkovišti u fotbalového hřiště v 9.00 hod. Doprava vlastní nebo možnost přisednutí do auta (v tom případě doporučuji obrátit se na vedoucího), nebo vlakem od Chomutova příj. 9:04 (nahlaste předem vedoucímu a ten se pro vás otočí autem, je to asi 1 km) . Česko-německá exkurze, vede Č. Ondráček, kontakt viz 8.5.
19.6. Ralsko. Sraz v 10:00 na nádraží v Mimoni po příjezdu rychlíku od ČL (Ústí) a osobáku od Liberce. Trasa: Vranovské skály (Carex pediformis), dále prostorem navržené EVL (včetně cenných biotopů - bučiny a suť. lesy, které se do EVL nakonec nedostaly) a samozřejmě stávající PR ve vrcholové části. Dle sil a času bychom v závěru nakoukli do přilehlé nivy Ploučnice. Vedou J. Sýkorová a R.Višňák, kontakt: jarmila.sykorova@nature.cz.
26.6. Za vůní vanilky na bílé stráně u Knoblošky. Sraz na žst. Litoměřice Cihelna v 9:00 (vlak z Lovosic v 8:36). Trasa: Litoměřice – Třídomí – Knobloška – Miřejovice – Litoměřice. Vedou R. Kroufek a K. Nepraš, kontakty viz 22.5.
17.7. Vrch Koliště. Sraz 9:00 v Jetřichovicích u býv. hotelu Praha (centrum obce s autobusovou zastávkou). Vede: I. Marková, kontakt: i.markova@npcs.cz, 737 276 844.
21.8. Zámecký vrch - Šaunštejn - Malá Pravčická brána. Bryologická exkurze. Sraz v 9:30 ve Vysoké Lípě u hotelu Lípa. Vede: I. Marková, kontakt viz17.7.
28.8. Batologická exkurze Zelená. Česko-německá exkurze. Sraz na žst. Málkov v 9:00. Vede I. Bílek, kontakt: bilek@gymnazium-kadan.cz.
4.9. Těchlovice. Sraz v 9:30 na žst. Těchlovice, trasa: Vrabinec – Buková hora a podle okolností buď zpět do Těchlovic nebo do Malého Března. Vede K. Kubát, kontakt: kubatk@sci.ujep.cz.
2.10. Dendrologicko-botanická exkurze Velké Březno. Dřeviny zámeckého parku Velké Březno s pokračováním exkurze za květenou říčních náplavů Labe v okolí.  Sraz 2.10. v 10.00 před žst. Velké Březno, plánované ukončení exkurze kolem 15.-16. hodiny. Vedou V. Joza a J. Rottenborn, kontakty: joza@zf.jcu.cz, 723 985 644; rottenbornjan@volny.cz, 602 955 556.
2. Jarní floristický minikurz "Po stopách manželů Roubínkových aneb Pánové vpravo, dámy vlevo" se uskuteční ve dnech 21. – 23.5. v Domoušicích. Ubytování v tělocvičně ZŠ, možno využít omezený počet žíněnek, kuchyňku s vařičem i vlastní varnou konvici. Ve škole je WC, sprcha zde není, ale pro zájemce starosta slíbil možnost využít sprchu na nedalekém obecním úřadě. V obci jsou dvě restaurace, ve kterých se dá večer stravovat. Nedaleko je i nákupní středisko. Zajišťuje  J. Bělohoubek, kontakt: j.belohoubek@volny.cz.
3. Letní floristický kurz  pobočky se letos koná ve dnech 1. – 5.7. v Bělé pod Bezdězem. Ubytování v tělocvičně místní ZŠ. Do Bělé se dá snadno dostat autem po spojnici Česká Lípa – Mladá Boleslav, busem nebo vlakem. Z důvodu velké vzdálenosti vlakového nádraží od středu města a školy doporučuji využít autobus. Škola se nachází cca 700 m od náměstí v Máchově ulici. Parkování bude umožněno v areálu školy. K dispozici jsou sprchy, žíněnky, zásuvky – možnost rychlovarných konvic. V okolí školy a kolem náměstí se nachází několik dobrých restaurací a hospod, jakož i obchodů včetně jedné větší samoobsluhy. Cenu dosud neznáme. Zajišťuje J. Havránek, kontakt: honza.havranek@gmail.com, 607 570 510.
4. Podzimní minikurz  bude ve dnech 10. – 12.9. ve Vroutku. Ubytování je zajištěno v tělocvičně ZŠ v Karlovarské ul. čp. 460. K dispozici máme WC a sprchy, do šatny nám dají stolek a natáhnou prodlužovák, takže konvice bude možné použít, bohužel se nepodařilo zařídit žíněnky, budou tedy nutné karimatky. Parkování je možné ca 150 m daleko u KD nebo v ulici Na Průhoně, kde to není tak frekventované. Jsou tam tři hospody kde se dá najíst, ale pouze v jedné je slušný výběr z teplých jídel. Dále je možnost se domluvit ještě v jedné hospodě a tam na objednávku udělají co budeme chtít, ale musí se to objednat předem. Obě hospody jsou stejně daleko. Cena paušálně 2000 Kč, přijeďte tedy v počtu co nejhojnějším! Zajišťuje  D. Koutecký, kontakt: DanielKoutecky@seznam.cz.
5. Určovací seminář  – druhý, tentokrát snad již vydařený pokus o rod Quercus. Koná se v neděli 21.11. od 9:00 na katedře biologie PF UJEP Ústí n. L., spojení z centra autobusem MHD č. 17, zastávka Za válcovnou. Vede V. Joza, kontakt: joza@zf.jcu.cz, 723 985 644.
6. Fotografická soutěž – čtvrtý ročník
Tématem třetího ročníku fotosoutěže jsou rostliny každému dostupné, leč často přehlížené, často ohrožené, anžto s různou mírou úspěchu hubené – POLNÍ PLEVELY. Propozice soutěže viz Zpravodaj, resp. internetové stránky pobočky.
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