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ČESKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLEČNOST 
zve zájemce o houby a mykologii 

na víkendový terénní seminář 

URČOVÁNÍ HUB V TERÉNU 
POZDNÍ JARO NA ŠUMAVĚ 

2. - 4. června 2017 
(pátek – neděle) 

v Kaplici u Lenory 

MÍSTO KONÁNÍ 

Penzion IDA 
Kaplice 66, Lenora 

GPS: 48.9554186N, 13.8264669E 
www.penzion-ida.cz 

PROGRAM 
(může být operativně upraven na místě) 

Pátek 2. 6. 2017 
příjezd a ubytování účastníků 

18 – 19 h večeře 
19:30 přednáška s demonstrací aktuálně rostoucích druhů hub 

Sobota 3. 6. 2017 
10 – cca 15 h exkurze v okolním terénu s odborným vedením 

18 – 19 h večeře 
19:30 přednáška s demonstrací nálezů, diskuze 

Neděle 4. 6. 2017 

10 – cca 13 h exkurze v okolním terénu s odborným vedením 

Lektoři: Oldřich Jindřich, Jan Wipler, Radim Dvořák 

Přihlášky zasílejte emailem na adresu  nejpozději seminar.jaro2017@myko.cz

do neděle 21. 5. 2017. Na jedné přihlášce může být uvedeno i více osob. 

V odpovědi obdržíte částku k úhradě a variabilní symbol.  

Před seminářem zašleme účastníkům emailem případné další instrukce a také 
přidělené ubytovací prostory. 

http://www.penzion-ida.cz/
mailto:seminar.jaro2017@myko.cz
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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 (připomínáme povinnost úhrady členských 
příspěvků do 31. 3. 2017) 

 Skupinu pro výši účastnického poplatku (viz dále) 

 Zda platí rekreační poplatek (viz dále) 

 Zájem o společné stravování v místě konání (pátek + sobota večeře) 

 Zda přijedete autem 

 Případnou nabídku odvozu na seminář pro ostatní účastníky (odkud, kdy) 

 Předpokládanou dobu příjezdu 

 Úroveň znalostí hub (hřibař – začátečník – pokročilý – mykolog) 

Stravování 

Snídaně jsou součástí ubytování. 

Obědy a svačiny jsou ve vlastní režii účastníků. 

Je možné si předem objednat večeři na pátek a sobotu (společné menu) v ceně 
100,- Kč. Večeře se bude platit na místě provozovateli penzionu v rámci celkové 
konzumace. 

V penzionu je možné zakoupit nápoje včetně točeného piva Pilsner Urquell a také 
jednoduchá jídla jako např. párky, utopence, nakládaný hermelín, smažený sýr či 

polévku. 

Ubytování je zajištěno v penzionu IDA. 

Ceny pokojů za osobu a den se snídaní: 

 pokoje A, B, D, E, G 450,- Kč  
 pokoj C 350,- Kč 

 chata Alcron 180,- Kč 

K ceně je třeba připočíst rekreační poplatek ve výši 18,- Kč, odváděný Obecnímu 
úřadu Lenora. Platí ho osoby starší než 18 let kromě důchodců. 

Pokoje k dispozici: 

 A – přízemí, 5 lůžek ve 2 místnostech (manželská postel + 1, palanda) 

 B – přízemí, 5 lůžek ve 2 místnostech (manželská postel + 1, palanda) 
 C – 1. patro, malý pokoj se 2 lůžky (manželská postel), sociální zařízení na 

chodbě společné s pokojem H 
 D – 1. patro, 4 lůžka (2 manželské postele) 
 E – 1. patro, 2 lůžka (manželská postel) 

 G – 1. patro, 2 lůžka 
 H – 1. patro, 3 lůžka (manželská postel + 1) 

 venkovní chatka Alcron, 3 lůžka (palanda + 1), bez sociálního zařízení, vlastní 
spacák nutný 

Rozdělení účastníků na pokoje provádí pořadatel se zřetelem k přání 

a společným přihláškám účastníků. 

Penzion je nekuřácký. Ubytování a pohyb domácích mazlíčků návštěvníků 

nejsou v penzionu po dobu semináře povoleny.  
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V restauraci a na pokojích C, D, E je k dispozici WiFi. Na chodbě je společná lednice, 

rychlovarná konvice a mikrovlnka. 

Zájemci mohou přijet i dříve, bude-li v penzionu volno. Požadavek na dřívější 
příjezd sdělte pořadateli v přihlášce z důvodu optimalizace ubytování. Úhradu si 

vyřešíte přímo s provozovatelem penzionu. 

Účastnický poplatek (nezahrnuje ubytování ani stravu): 

 členové ČMS od 15 let ................................................. 500,- Kč 

 ostatní od 15 let .......................................................... 700,- 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 a ubytování uvedenou v odpovědi na Vaši přihlášku) 
uhraďte nejpozději do úterý 30. 5. 2017 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 ubytovaných účastníků je limitován na 23 osob, rozhoduje pořadí 

přihlášek, případně došlých plateb. Případné dosažení maximálního počtu 
účastníků a tím i uzávěrka přihlášek budou oznámeny na webu ČMS (www.myko.cz). 

Doporučené vybavení: 

 vodě odolnou obuv 

 oblečení do terénu vhodné pro každé počasí 

 běžná houbařská výbava, navíc krabičky či papír na zabalení nálezů 

 lupa na pozorování detailů 

 aktuální turistická mapa zahrnující okolí 

 mykologická literatura 

 dobrá nálada  

Doprava 

U penzionu jsou parkovací místa pro cca 10 aut hostů. Pokud bychom se nevešli, je 
možné využít 200 m vzdálené parkoviště pod Boubínem (GPS: 48.9581097N, 
13.8261933E). 

V případě zájmu se mohou účastníci dohodnout ohledně společné dopravy autem – 
kontakt zprostředkujeme, místa nabídněte. 

Vlakem: 500 m od penzionu je zastávka vlaku Zátoň. 

Autobusem: 2,5 km od penzionu je zastávka Lenora, Zátoň 

Dotazy k semináři zasílejte emailem na adresu . seminar.jaro2017@myko.cz

Těšíme se na Vaši účast! 

mailto:seminar.jaro2017@myko.cz

