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Název akce
Termín
Téma
Místo
Doprava

Karlštejnské vinobraní a úklidová brigáda
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víkend 24. – 25.9.2005
brigáda v CHKO, prodej kamínk , bur ák
Karlštejn a okolí
sraz:
v sobotu i v ned li 7:15 u pokladny .1, Hlavní nádraží
odjezd:
v sobotu i v ned li v 7:25 do Karlštejna
p íjezd:
jak je ct ná libost, vlaky jezdí po hodin i ast ji
cena dopravy: 36 K zpáte ní z Radotína, kdo nemá legitku MHD, tak o n co víc
p ípadn 130 K jízdenka SONE+ pro 1 až 5 osob
Kdo p jde na sobotní brigádu, tak pracovní oble ení, obutí a rukavice. Kdo nemá pevnou
v li, i odolný žaludek na bur ák, tak antabus.
Není nutno jezdit tak brzy, sobotní brigáda samotná za íná v 9.10 u mostu p es potok p ed
poštou v Karlštejn (vlak z Hlavního nádraží v 8:25 hod.). Pokud nechcete na sobotní
brigádu, ale jen na Karlštejnské vinobraní, tak sta í p ijet kdykoli dopoledne, vlastní pr vod
Karla IV. za íná p ed vinicí ve 13.30. Ú astníci sobotní brigády mají v sobotu vstup na
vinobraní zdarma (jinak se platí nad 15 let 50 K vstupné). Po oba dny budu od 9.00 do cca
16.00 prodávat u mostu p es potok p ed poštou v Karlštejn kamení. Informace o
Karlštejnském vinobraní zde: http://www.hradkarlstejn.cz/pict/vinobrani2005cz.pdf

Gol v Jeníkov a okolí

víkend 7. – 9.10.2005
sbírání kamínk
Gol v Jeníkov, Podmoky, P ibyslavice u áslavi
sraz:
v pátek odpoledne
odjezd:
patrn autí kama, up esní se s p ihlášenými
p íjezd:
v ned li odpoledne (cca 18 – 20 hod.)
cena dopravy: podíl na benzinu
Oble ení a obutí do terénu – na bahnitá pole, tj. i n co na p evle ení i p ezutí na cestování,
m že být chladno, m že pršet - plášt nku, zásobu igelitových tašek na polní i lomové sb ry,
je dobré mít pro každou lokalitu jinou tašku i sá ek, noviny na balení vzork , kladívko a
majzlík do lom , karimatku, spacák, stan.
lenové sdružení: 50,- K
ostatní: 100,- K
Není vylou eno p espání v teple, uvidíme, zda se povede dohodnout. Pokud budou auta,
objedeme v tšinu uvedených lokalit, pokud jen hromadná doprava, tak zvládneme tak 3 – 4
z uvedených:
Gol v Jeníkov: polní sb ry rutilu a celkem hezké krystaly záhn dy, turmalínu – skorylu;
Podmoky: rutil, granát, zlato – hrabe se v b ehu potoka, zlato se rýžuje (no to jsem zv dav);
P ibyslavice: lokalitu jsme navštívili již vícekrát, takže ji spíš vynecháme, ale pro p ípad
zájmu je po ruce (almandiny);
Kutná Hora: potenciální možnost, muzeum v etn štoly, v okolí ada rudních minerál ;
Libod ice: inný lom, v literatu e uvád n jako bohatý na prehnity, kalcity, epidoty, atp. Když
jsme tam dvakrát byli, skoro nic jsme nenašli – ale u lom to je vždy loterie ...;
Chvaletice: starý veliký lom, áste n zapln ný popílky z elektrárny, ve st n melanterit
(p írodní zelená skalice v podob zelených a železem do hn da zabarvených
krápní k ) melanterit lze ve sbírce uchovat jen ve vzduchot sn uzav ené
skleni ce v petroleji, jinak se rozpadá.
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Brn nská burza

víkend 21. – 23.10.2005 (+ možná pro zájemce až do st edy 26.10.2005)
mineralogická burza, sb r kamínk
Brno, Bochovice, T ebí sko
sraz:
17:45 p ed pokladnou . 1 na Hlavním nádraží
odjezd:
18:00 R 879 do Brna
p íjezd:
19:55 Praha Libe
cena dopravy: 323,- K zákaznické + n co za autobus / a nebo podíl na benzinu auta
Oble ení a obutí do terénu – na bahnitá pole, tj. i n co na p evle ení i p ezutí na cestování,
na burzu a na ubytování, m že být chladno, m že pršet - plášt nku, zásobu igelitových tašek
na polní i lomové sb ry, je dobré mít pro každou lokalitu jinou tašku i sá ek, noviny na
balení vzork , kladívko a majzlík do lom , karimatku, spacák. P EZUVKY do klubovny.
lenové sdružení: 50,- K
ostatní: 100,- K
Možná z Prahy pojede auto, ale spíš ne. Spaní se snažím zajistit v n jaké brn nské klubovn ,
p edpokládám, že se povede, asi za to bude n jaký drobný poplatek. V sobotu od 9:00 do
17:00 mineralogická burza v centru Dominik. V ned li si p ivstaneme a p ejedeme p es
T ebí do Bochovic na polní ametysty (n kdy až moriony). Pokud bude pole stát za prd, i
nebude zorané, tak se do T ebí e vrátíme d ív a zkusíme n jakou bližší lokalitu moravských
vltavín . Zkouším se domluvit na ubytování v T ebí i, že bych z stal na moravské vltavíny
do st edy (nevím zda vyjde). Pokud by m l n kdo volno a cht l to také prubnout, ozv te se co
nejd ív.

Ur ovací beseda v Národním muzeu

ned le 6.11.2005
informace a zajímavosti o šutrech a lokalitách, ur ování kamení
Národní muzeum v Praze, Václavské nám., p ednáškový sál
sraz:
10:00 tam :-)
konec:
co vím, tak zpravidla do 13:00
notýsek, tužka, šutry k ur ení
Tydlecty besedy jsou každou první ned li v m síci od 10:00 krom prázdnin ...

Novopacké kamenobraní

st eda 16.11.2005 až ned le 20.11.2005 ( tvrtek státní svátek)
tradi ní podzimní sb ry na polích (hlavn acháty) a v okolních lomech
Nová Paka
sraz:
16:55 u pokladny . 1, Hlavní nádraží
odjezd:
17:10 do Chlumce 18:32 / 18:41 do N.Paky 19:24 (anebo autem)
p íjezd:
v ned li 18:59 Hlavní nádraží (anebo n kdy jindy autem)
cena dopravy: tam a zp t 200 K zákaznické + n co v míst (anebo podíl na benzinu)
Oble ení a obutí do terénu – na bahnitá pole, tj. i n co na p evle ení i p ezutí na cestování a
do DDM, m že být chladno, m že pršet - plášt nku, zásobu igelitových tašek na polní i
lomové sb ry, je dobré mít pro každou lokalitu jinou tašku i sá ek, noviny na balení vzork ,
kladívko a majzlík do lom , karimatku, spacák, P EZUVKY do DDM, plavky.
lenové sdružení: 80,- K
ostatní: 120,- K
Ubytování v DDM Nová Paka, poplatek 50 K / noc. Je možné se zú astnit i jen na ást akce
– individuální p íjezdy a odjezdy. Auto možná bude, ale spíš ne pro všechny a ne celou dobu,
takže v tšinou to bude vlakem a p šky. V DDM je kuchy ka, ale po ítejte spíš jen s ajem,
p íp. n jakou tou polévkou, oh átým párkem, atp. Možno využít hospod v okolí i studenou
stravu. V DDM je i sprcha (jedna a nejen pro nás). Krom obvyklých polí po ítáno s lomem
Studenec (kalcity, acháty, Kyje – Doubravice (ametysty, acháty, k emeny, jaspisy), možná i
lom Smr í – olivíny. Pro zájemce expozice polodrahokam – Klenotnice, p íp. muzeum
automobil , lze zajet do blízkého Ji ína na plave ák.
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Vltavínky

víkend 2. – 4.12.2005
sbírání zelených sklí ek
eskobud jovicko
sraz:
16:10 u pokladny . 1 na Hlavním nádraží
odjezd:
16:23 do .Bud jovic (18:58) (anebo autem jinak)
p íjezd:
18:39 Hlavní nádraží (anebo autem jindy)
cena dopravy: 252,- K zákaznické, nebo podíl na benzinu
Oble ení a obutí do terénu – na bahnitá pole, tj. i n co na p evle ení i p ezutí na cestování a
dovnit , m že být velmi chladno, m že pršet - plášt nku, krabi ky na sb ry, je dobré mít pro
každou lokalitu krabi ku (nap . od filmu), karimatku, spacák, P EZUVKY dovnit .
lenové sdružení: 50,- K
ostatní: 100,- K
Ubytování sháním, ke Skippimu se nás tolik kolik to vypadá nevejde. P edpokládám, že
seženu n co tak do 150,- K na ob noci komplet. Auto, doufejme, bude, idi i, ozv te se co
nejd íve, možné je i vlakem a p šky. Po ítejte s hosp dkami v okolí i studenou stravou.
Ur it plánuji rozkopané písky na Slav ích, s ostatním se uvidí dle momentální situace.
Pokud bude sníh, akce se nekoná.

Silvest ík

26.12.2005 – 2.1.2006
prost tak ...
Pokud to vyjde, tak chata Sokolka u Sobotína na Šumpersku v Jeseníkách (smlouvám o
cenu).
sraz, odjezd, p íjezd, cena dopravy: vše se dohodne se zájemci
pro ú astníky dám dohromady seznam, který rozešlu p ed akcí
Sokolka je stará d ev ná chata na kopci, 2 km nad Sobotínem. Není tam elekt ina, svítí se
plynovými lampami, topí se d evem v kamnech, voda je venku ve studni. V p ízemí je
kuchy , WC a spole enská místnost, v pat e ty i pokoje. Pokud si nedáte služby na noc na
topení, tak je tam ráno kosa :-). Bezva vídrholec. Pokud je sníh, tak skv lý b žkování, pokud
není, tak je v okolí pár mineralogických lokalit. Lze navštívit muzeum ru ního papíru a
termální lázn ve Velkých Losinách. Provozovatel momentáln chce 7.000 K , což vychází
rozd lit se o poplatek 1.000 K denn . Smlouvám na mí . ZÁJEMCI, HLASTE SE
PROSÍM CO NEJD ÍVE!!!

Zm na programu vyhrazena :-) ... Poplatek prosím uhra te na za átku akce. P i alternativní doprav
autem neplatí idi organiza ní poplatek za akci, pasažé i se mu složí na PHM. D ti a ú astníci do 18 let
a studující platí poplatek polovi ní. Hlaste se zav as, informujte se o p ípadných zm nách.

