KLUB KAKTUSÁŘŮ

-

Dvůr Králové nad Labem.
Dvůr Králové n/L. 27. 8.2008

POZVÁNKA
Na zářijovou členskou schůzi, která se bude konat v p á t e k 26. září 2008 od 18.00 hodin
v přednáškovém sále PEZIONU ZA VODOU ( za Penny marketem ).
Program schůze :

- zprávy z výboru
- vydávání časopisů
- půjčování literatury
- výplata za akci semen
- tombola

Pokračování vzpomínek na uplynulých 40 let našeho KLUBU.
Promítání dokumentů z kamery předsedy Ing. Jana D O S T Á L A
Promítání vzpomínkových diapositivů našich členů ( pokud máte, doneste,
promítneme je)
Vzpomínky zakládajících členů: CODR,BRDIČKA,BUŘVAL, Ing. DOSTÁL,
FEJK, Ing. GRÜNER, PACÁK Jar., PAVLÍK, UHLÍŘ, VALENTA.
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K hojné účasti zve

Výbor Klubu kaktusářů Dvůr Králové n/L.

KLUBOVÉ ZPRÁVY
1. Ukončení prodeje ve stánku : 28. září 2008. Všichni dodavatelé rostlin si vyzvednou
zbytky rostlin a přepravky před schůzí 26.9.2008 nebo nejpozději v neděli 28.9.2008 po
dohodě s prodejcem Lubošem HOJNÝM.
2. Výplata za akci semen 2007/2008 : Při členské schůzi bude provedena výplata za akci semen
07/08. Výplata za akci rostlin a akci stánek bude uskutečněna na listopadové členské schůzi.
3. Květináče, trička, medaile, známky : Zájemci se mohou dohodnout individuelně s př.
Francem a zakoupit si nabízené zboží s ním ( vhodné dárky k vánocům).
4. Kalendáře 2009 : Na členské schůzi budou ke koupi kalendáře s kaktusářskou tématikou na
rok 2009 od Miloše ZÁRUBY. Cena je přijatelná – 120,- Kč.
5. Zájezd v roce 2009: Ve výboru po návrhu př. Ladislava VEJVODY byl doporučen
k realizaci zájezd do termálních lázní Podhajská s tímto programem :
Odjezd ve čtvrtek 7.5.2009 ve večerních hodinách
pátek 8.5.2009 koupání v termálních lázních
sobota 9.5.2009 návštěva sbírek v okolí Podhajské – v jednání, kdo nebude
chtít jet do sbírek opět se může celý den koupat, večer spol. večeře
neděle
10.5.2008 – odjezd ráno domů s návštěvou sbírek: Hrušky–
Doležal - možnost nákupu kvalitního vína, Velké Pavlovice – Marek, Brno – Ing. Odehnal –
návrat ve večerních hodinách
Cena : 2 noci v Podhajské 700,-Kč, jízdné při 35 osobách 1.000,- Kč, předpokládáme příspěvek
Klubu pro členy.
Protože je již nyní nutné objednat noclehy, žádáme Vás kdo máte o tento zájezd zájem, abyste se
nejpozději na čl. schůzi nebo telefonicky / 724 248 913/ do 30.9.2008 přihlásili u J. Srníčka.
Podle zájmu – nezájmu bude ve výboru rozhodnuto, zda zájezd uskutečníme.

