
 
ČESKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

zve zájemce o houby a mykologii na terénní seminář 

URČOVÁNÍ HUB V TERÉNU 
PODZIMNÍ DRUHY A HOUBY LUK A PASTVIN 

16. - 18. 10. 2015 
(pátek – neděle) 

v Kryštofově Údolí 

MÍSTO KONÁNÍ 

Penzion Novina,  
Kryštofovo Údolí 101, 460 01  Kryštofovo Údolí – Novina 

GPS 50.7555128N, 14.9302456E 
http://www.booking.com/hotel/cz/penzion-novina.cs.html 

PROGRAM 
(může být operativně upraven na místě) 

Pátek 16. 10. 2015 
od 13 h příjezd a ubytování účastníků 

19 h přednáška s demonstrací aktuálně rostoucích druhů hub 

Sobota 17. 10. 2015 
9:30 – 15 h exkurze v okolním terénu s odborným vedením 

19 h přednáška s demonstrací nálezů, diskuze 

Neděle 18. 10. 2015 
9:30 – 14 h exkurze v okolním terénu s odborným vedením 

úklid a odjezd 

Lektoři: Radim Dvořák, Oldřich Jindřich 

Přihlášky zasílejte emailem na adresu radim.dvorak@myko.cz nejpozději do 
8. 10. 2015. Na jedné přihlášce může být uvedeno i více osob. V odpovědi obdržíte 
částku k úhradě, variabilní symbol a přidělené ubytovací prostory. Před 
seminářem budou ještě účastníkům rozeslány emailem detailní instrukce. 

V přihlášce u každé osoby uveďte: 
• jméno a příjmení 
• email a telefon (telefon stačí jen na osobu vyřizující přihlášku)  
• zda je nebo není členem ČMS 
• skupinu pro výši účastnického poplatku (viz dále) 
• zájem o společné stravování v místě konání (pátek + sobota večeře) 
• 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 
• úroveň znalostí hub (hřibař – začátečník – pokročilý – mykolog) 

Stravování 

Snídaně, oběd a svačina jsou ve vlastní režii účastníků. V objektu je kuchyňka pro 
hosty. Je možné si předem objednat společnou večeři na pátek a sobotu, cena 
70,- Kč /porce. 



Ubytování je zajištěno v místě konání. Rozdělení účastníků na pokoje provádí 
pořadatel s přihlédnutím ke společným přihláškám a přání účastníků. V objektu jsou 
tyto možnosti a ceny pokojů za osobu a den: 

• 1x 2lůžkový (K) ............................................................. 250,- Kč 
• 4x 2lůžkový s možností přidání 3. lůžka (K) ...................... 250,- Kč 

3. lůžko – je nutno pomoci stěhovat z pokojů bez K ........... 200,- Kč 
• 1x 6lůžkový (K) ............................................................. 200,- Kč 
• 2x 3lůžkový (bez K) ....................................................... 200,- Kč 

postele odsud mohou být využity jako 3. lůžko 
• vlastní matrace a spacák ................................................ 100,- Kč 

v pokoji bez K nebo jako 3. lůžko 

K = koupelna (WC a sprcha) na pokoji 
bez K = koupelna (WC a sprcha) mimo pokoj v přízemí objektu 

Po předchozí dohodě je možné přijet již ve čtvrtek, ubytování čt/pá je za stejnou 
cenu. V objektu je sauna, v případě zájmu si vezměte prádlo s sebou. 

Účastnický poplatek (nezahrnuje ubytování ani stravu): 

• členové ČMS od 15 let .................................................... 400,- Kč 
• ostatní od 15 let ............................................................ 600,- Kč 
• děti 10 - 15 let .............................................................. 400,- Kč 
• děti 10 - 15 let členové ČMS ........................................... 300,- Kč 
• děti do 10 let ................................................................. zdarma 

Poplatek (tj. sumu za účast, ubytování a stravu uvedenou v odpovědi na Vaši 
přihlášku) uhraďte nejpozději do pátku 9. 10. 2015 na účet ČMS 
č. 1933825359/0800. Uveďte přidělený variabilní symbol a do poznámky své 
jméno. Po předchozí domluvě je možná též úhrada v hotovosti v ústředí ČMS 
v Karmelitské 14. 

Počet účastníků je limitován na 22 osob, rozhoduje pořadí přihlášek, 
případně došlých plateb. Případné dosažení maximálního počtu účastníků a tím 
i uzávěrka přihlášek budou oznámeny na www.myko.cz. 

Doporučené vybavení: 

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

Doprava 

U penzionu lze zaparkovat autem, parkoviště má cca 10 míst. V případě zájmu se 
mohou účastníci dohodnout ohledně společné dopravy autem – kontakt zprostředkuji, 
místa nabídněte. 

Vlak – zastávka Křižany či Novina. 

Bus MHD Liberec od nádraží č. 16 zastávka Novina či Křižanské sedlo. 

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

Těšíme se na Vaši účast! 


