
 
ČESKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

zve zájemce o houby a mykologii na terénní seminář 

URČOVÁNÍ HUB V TERÉNU 
19. - 21. 9. 2014 v Prachaticích 

(pátek – neděle) 

MÍSTO KONÁNÍ 

Centrum ekologické výchovy Dřípatka 
Rumpálova 999, 38301 Prachatice 

www.dripatka.cz 
GPS 49°0'57.97"N, 14°0'20.311"E 

PROGRAM 
(může být operativně upraven na místě) 

Pátek 19. 9. 2014 
od 13 h příjezd a ubytování účastníků 

19 h přednáška s demonstrací aktuálně rostoucích druhů hub 

Sobota 20. 9. 2014 
10 – 16 h exkurze v terénu s odborným vedením (Skříněřov) 

19 h přednáška s demonstrací nálezů, diskuze 

Neděle 21. 9. 2014 
10 – 14 h exkurze v terénu s odborným vedením 

úklid a odjezd 

Lektoři: Radim Dvořák, Oldřich Jindřich 

Ubytování je v pokojích vybavených 2 m palandami, lůžkoviny jsou 
k dispozici. Sociální zařízení je společné na chodbě. Rozpis účastníků na 
pokoje je v režii pořadatelů z ČMS – nevolejte prosím do Dřípatky ohledně 
rozdělení na pokoje. Pokud se skupina účastníků vzájemně dohodne na výběru 
pokoje, budeme se Vám samozřejmě snažit vyjít vstříc. 

Rozpis pokojů: 

• č. 1 – 9 lůžek 
• č. 2 – 7 lůžek 
• č. 3 – 7 lůžek 
• č. 4 – 7 lůžek 
• č. 5 – 2 lůžka 
• č. 6 – 5 lůžek 
• č. 7 – 3 lůžka 

Doprava: Dřípatka je nedaleko od autobusového i vlakového nádraží 
v Prachaticích. Parkování automobilů účastníků je možné přímo před budovou 
Dřípatky nebo v okolních ulicích. 



Stravování je ve vlastní režii účastníků – v Dřípatce je kuchyňka 
a v nedalekém okolí dostatek restaurací. V případě zájmu minimálně 20 osob 
je možné zajistit stravování (snídaně, večeře) v blízké školní jídelně - uveďte, 
máte-li o tuto službu zájem. 

Přihlášky posílejte emailem na adresu radim.dvorak@myko.cz nejpozději 
do pondělí 15. 9. 2014. Na jedné přihlášce může být samozřejmě uvedeno 
i více osob. V odpovědi obdržíte variabilní symbol pro zaslání účastnického 
poplatku. 

V přihlášce u každé osoby uveďte: 

• jméno a příjmení 
• email a telefon (stačí jen na osobu vyřizující přihlášku)  
• trvalé bydliště a číslo občanského průkazu nebo rodné číslo (slouží pro 

evidenci ubytování) 
• zda je nebo není členem ČMS 
• věkovou skupinu pro výši účastnického poplatku (viz níže) 
• na jakém pokoji a společně s kým si přejete být ubytováni 
• zda máte zájem o společné stravování ve školní jídelně 
• zda přijedete autem 
• pokud ano, kolik míst jste ochotni nabídnout ostatním pro odvoz na 

exkurzi 
• případnou nabídku odvozu na seminář pro ostatní účastníky (odkud, kdy) 
• předpokládanou dobu příjezdu 
• Vaši úroveň znalostí hub (hřibař – začátečník – pokročilý – mykolog) 

Účastnický poplatek (zahrnuje ubytování): 

• členové ČMS od 15 let ......................... 900,- Kč 
• nečlenové ČMS od 15 let ...................... 1100,- Kč 
• děti do 15 let...................................... 800,- Kč 

Poplatek uhraďte nejpozději do středy 17. 9. 2014 na účet ČMS 
č. 1933825359/0800, případně po předchozí domluvě v hotovosti v ústředí 
ČMS v Karmelitské 14. Uveďte přidělený variabilní symbol a do poznámky své 
jméno. Potvrzení o přijaté platbě obdržíte emailem. 

Maximální počet účastníků je 38, přednost mají členové ČMS. Při velkém zájmu 
bude zohledněno pořadí uskutečněných plateb. 

Doporučené vybavení účastníků: 

• obuv a oblečení do terénu vhodné pro každé počasí 
• běžná houbařská výbava, navíc krabičky či papír na zabalení nálezů 
• aktuální turistická mapa zahrnující okolí Prachatic 
• mykologická literatura 
• dobrá nálada ☺ 

Případné dotazy k semináři zasílejte emailem na adresu 
radim.dvorak@myko.cz. 

Těšíme se na Vaši účast! 


