
Západočeská pobočka České botanické společnosti 

Tylova 22, Plzeň,  301 25 Plzeň 

 

 

Pozvánka na exkurze Západočeské pobočky ČBS a výstavy členů pobočky 

 

4. 9. 2021 (sobota):  Z Předenic přes Tlustou horu a Kozí kámen / vede Lenka Pivoňková 

(tel. 605 434 912, e-mail: lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz). 

Podzimní exkurze do pestrých listnatých lesů polesí Vysoká. Výchozím místem jsou 

Předenice, dojdeme do Čižic. Délka trasy celkem 6–7 km. 

Sraz účastníků: na autobusové zastávce v Předenicích v 11.20. 

Doprava: cesta tam – autobus z Plzně, Terminálu Hlavní nádraží (odjezd v 10:35), příjezd do 

Předenic v 11:19 / cesta zpět – autobusem z Čižic (odjezd v 16:32), příjezd do Plzně (17:02). 

 

 

18. 9. 2021 (sobota):  Za podzimní květenou do pískovny u Beňov / vede Ivona Matějková 

(tel. 604 570 387, e-mail: imatejkova@zcm.cz). 

Exkurze do botanicky málo probádaného a z větší části volně přístupného areálu 

štěrkopískovny, která leží v Klatovské kotlině při levém břehu Úhlavy mezi obcemi Beňovy a 

Poborovice. Lokalitu tvoří menší i větší vodní plochy (možnost koupání) samovolně vzniklé 

po těžbě štěrkopísků. Mezi vodními plochami se nacházejí nivní louky, poloruderální travnaté 

plácky, navážky hlušiny a remízky. Dle času a zájmu je možné navštívit i sousední lokality, 

například nedalekou přírodní rezervaci Luňáky. Příchod na pískovnu: od železniční zastávky 

v Bezděkově.  

Sraz účastníků: v 8:45 na vlakové zastávce v Bezděkově u Klatov. 

Doprava: cesta tam – rychlík Plzeň hl.n. (odjezd v 7:40), příjezd do Bezděkova v 8:44 / cesta 

zpět – osobním vlakem z Bezděkova (odjezd v 15:12), příjezd do Klatov v 15:16, navazuje 

rychlík do Plzně v 15:30 (příjezd do Plzně, hl.n. v 16:19). 

 

Výstava fotografií: Rostliny v Dýšině a okolí / autorka výstavy: Lenka Pivoňková. 

Galerie „Modrý salónek“, ul. Na vyhlídce v obci Dýšina. 

Vernisáž výstavy: 2. září 2021 v 17:00. Dále otevřeno: 9., 16., 23. a 30. září od 17:00 do 

19:00. Do Dýšiny se dostanete autobusem číslo 254, který odjíždí z konečné stanice 

trolejbusu č. 16 Plzeň-Doubravka v 16.40 hod. a 17.40; vystoupíte na zastávce Dýšina 

(následuje po zastávce Dýšina náves).  Při zpáteční cestě je možno použít týž autobus, který 

odjíždí z Dýšiny v 18.13 nebo v 19.16. hod. Od autobusu je to do galerie ca 5 minut, viz 

přiložená mapa. 
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Doprovodné akce pro veřejnost k muzejní výstavě Tajemství prvohorních a současných 

močálů Plzeňska: 

30. 9. 2021 (čtvrtek):  Doprovodná přednáška / přednáší hlavní kurátor výstavy Jan Bureš. 

Akce se koná v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni (přednáškový sál), Kopeckého 

sady, začátek v 17:00. Budou prezentovány informace a zkušenosti o tom, jak probíhá 

průzkum v terénu, aby bylo možné najít vrstvy horniny se zkamenělinami a jak se 

zpracovávají nalezené vzorky v laboratoři. Dále budou uvedeny metody průzkumu 

současných močálů. Ukážeme si, jak se vytvářejí modely krajiny prvohor i nedávné minulosti. 

 

12. 10. 2021 (úterý):  Doprovodná komentovaná prohlídka pod vedením Jana Bureše. 

Akce se uskuteční v prostorách výstavy v hlavní budově ZČM, začátek v 17:00. 

 

Pozn.: Program akcí se může měnit dle vládních nařízení. 

 

 

Těšíme se na setkání s vámi, hosté jsou na všech akcích vítáni. 

 

 

Jiří Sladký          Ivona Matějková 

  předseda                   jednatel 


