
 

 

Říjnové houbaření v Brdech 

 

Chcete slyšet jeleny v říji, cítit tchoře, vidět tápat tapíra, netopit netopýra 

 a především nasbírat vrchovaté koše hub? Pak už ani chvíli neváhejte a hurá 

s námi na podzim na víkend do Lázu u Příbrami!  

TERMÍN:  pátek 13.10. – neděle 15.10. 2017 (kdo 

snad ještě není  pověrčivý, doporučuji shlédnout 

před odjezdem kultovní film „Pátek třináctého“ , 

když už nám to tak pěkně vyšlo)  

UBYTOVÁNÍ A CENA:  Penzion Kunc I 
(www.penzionkunc.cz), cena do 350 Kč/os./noc. 

Oproti jiným námi navštěvovaným objektům zde 

domácí mazlíčky netolerují, takže obávaný pes 

Štětináč s jeho ohnivým dechem má tentokrát 

smůlu.  

PŘÍRODA (CHKO Brdy): krásné lesy plné zvěře, mraky hub, komárů a klošů, bunkry, 

hluboké jámy od granátů  

Kdo s námi již v těchto končinách byl, 

potvrdí, že nám nestačily košíky, zdejší 

lesy jsou na podzim opravdu 

štědré…(Přes léto jsou pro změnu 

štědré o to více na klíšťata…) 

PAMÁTKY v okolí: unikátní a krásná 

Svatá Hora v Příbrami, Hornické 

muzeum Příbram, Památník A. Dvořáka 

(jen 3,5 km) – Vysoká u Příbramě, 

zámek Březina s parkem, městečko Rožmitál pod Třemšínem, kde složil Českou mši vánoční 

Jakub Jan Ryba… Ohledně výletu se domluvíme v pátek večer na místě. Hlavně musíme 

stihnout i avizované houbaření:-) 

Večerní program – hry, povídání a veselice ve společenské místnosti, popř. návštěva zdejší 

hospůdky 

Pitivo a nějaké jídlo s sebou. Nakoupit si můžete 

také v nedaleké Příbrami, kde je dostatek 

„sámošek“. Vaříme si sami. Kuchyně k dispozici, 

plně vybavená. V sobotu večer si případně 

můžeme uvařit společnou smaženici 

z přinesených hub. Spolehlivě určitelné obvykle 



 

 

vaříme v jednom hrnci a ty ostatní v druhém pro příchozí nezvané hosty a pocestné.   

V neděli cestou ku Praze můžeme případně navštívit krásný rokokový zámek Dobříš 

s přilehlou půvabnou zahradou nebo hrady Točník a Žebrák… 

 

 

 

 

 

Pro více informací nám pište či volejte. Těšíme se na vás! 

Vaši vášniví houbaři  

Věrka a Radek  

Věrka: verkat.veverka@seznam.cz, 736 259 217 

Radek: radek.minovsky@mountfield.cz, 725 812 537 
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