K L U B K A K T U S Á Ř Ů - D v ů r K r á l o v é n/L.

POZVÁNKA
na listopadovou členskou schůzi, která se uskuteční

v pátek 1 4. listopa du 20 08 od 18.0 0 hodi n
v př ednáško vé m sále PEN ZIO NU ZA V ODOU
Progra m

-

zprávy z výboru
vydávání časopisů
půjčování literatury
výplata za akci rostlin 2008
výplata za stánek 2008
vybírání členských příspěvků na rok 2009
předplatné časopisů KAKTUSY a CACTACEAE etc. 2009
tombola

momomomomommomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom
Hlavním bodem programu bude přednáška pana

Ing. Zlatka J A N E B Y z PRAHY

PŘÍRODA

KALIFORNIE

Přednáška bude digitálními snímky doprovázena z jeho několikaletého pobytu v USA.
Srdečně zveme všechny členy KK a i všechny další zájemce.
Výbor KLUBU KAKTUSÁŘŮ Dvůr Králové n/L.

KLUBOVÉ ZPRÁVY A INFORMACE.
Členské příspěvky 2009, časopis KATUSY 2009, časopis CACTACEAE etc. 2009.
Členské příspěvky 70,- Kč. Časopis KAKTUSY 2009 ( stejný rozsah + 3 Speciály) – cena
zůstává 230,- Kč / + 80,- Kč poštovné u těch odběratelů časopisu, kteří si chtějí nechávat
posílat časopis na svoji adresu z Prahy přímo domů/.
Časopis CACTACEAE etc. 2009, již od letošního roku ve větším formátu. Cena 255,- Kč, pro
členy našeho KLUBU 180,- Kč / + 80,- Kč poštovné u těch předplatitelů, kteří si chtějí
časopis nechávat posílat na svoji adresu/. Využijte předplatného časopisů Kaktusy i
Cactaceae etc pro rok 2009 – STOJÍ ZATO SI JE PŘEDPLATIT !!!
Žádáme všechny členy, aby jednu ze základních povinností uhradit členský příspěvek
neodkládali a tento uhradili n e j p o z d ě j i na členské schůzi 14.11.2008 !!!! Pokud se
někdo z vážných důvodů členské schůze nezúčastní, nechť pošle příslušnou částku složenkou
„ C „ rovněž do termínu 14.11.2008 na adresu pokladníka : Zdeněk FRANC, 28. října 822,
544 01 Dvůr Králové n/L. . Další možností je osobní předání př. Francovi.

Starší ročníky časopisů a speciálů: Máte jedinečnou možnost si tyto koupit u př. France:
a) starší čísla časopisů á 80,- Kč roč. l998, á 100,- Kč ročníky l999, 2000,2001. á 150,Kč roč. 2002,2003,2004,2005,2006 – časopisy jsou včetně speciálů !!!!
b) speciály
á 30,- Kč Euphorbie, Eriocactusy, Mexiko-počasí, Ariocarpusy, Chile,
Opuntie, Ferocactusy, Madagaskar, Vánoční kaktusy, Gymn. spegazinii, Netřesky,
Sokotra, á 50,- Kč – Brazilie, Lophophora.
Akce stánek 2009. výbor KK vypisuje konkurs na obsazení prodejců do našeho stánku
v ZOO pro rok 2009. Zájemci se mohou přihlásit na členské schůzi 14.11. nebo i mimo čl.
schůzi u předsedy KK Ing. J. Dostála písemnou formou nejpozději do konce listopadu !!!
Atlas kaktusů XXIII. Do vánoc by měl být vydán ATLAS kaktusů XXIII. Předpokládáme ,
že i další ročník bude stát opět 200,- Kč. Zájemci o ATLAS si ho mohou rovněž na členské
schůzi 14.11. předplatit.
Účetní Účelového zařízení. Náš účetní ÚZ př. Škeřík ze zdravotních důvodů již dále nemůže
tuto činnost zajišťovat a proto výbor vypisuje konkurs na tuto činnost. Případní zájemci se
znalostmi účetnictví se mohou p í s e m n ě přihlásit na členské schůzi u předsedy Klubu
ing. Jana Dostála.
Trička, Na členské schůzi budou v prodeji trička Klubu vydané ke 40. výročí založení
Klubu. Využijte této možnosti – v h o d n ý dárek pod stromeček. Ceny 90,- a 150,- Kč.
Kalendáře 2009. Autor kaktusového kalendáře Miloš ZÁRUBA. K dispozici je ještě
několik málo těchto kalendářů za 120,- Kč. Možnost zakoupení na členské schůzi.
Medaile, známky. Pokud se přihlásí zájemci dopředu, bude možné tyto sběratelské
zajímavosti koupit rovněž na členské schůzi 14.11.2008.
Trička, kalendáře, medaile, známky můžete si zakoupit po dohodě s př. Francem i mimo
termín členské schůze !!! Č. telefonu: 603 465 088.
Nabídka mís z pozinkovaného plechu. P. Valášek / č. tel: 732 136 269 / nabízí misky na
sadbu rostlin z pozinkovaného plechu. Jedná se o krabičky v rozměru 40x40x8 cm po
bývalém kaktusáři. Něco je i v jiných rozměrech. Cena cca 15,- Kč/ks.
Zájezd v roce 2009: Na zájezd do termálních lázní Podhajská v termínu 7. – 10. 5.2009
/+ cestou návštěvy sbírek na jižní Moravě/ je zatím přihlášeno jen 21 zájemců, pokud máte
ještě zájem, přihlaste se - do 14.11. - u J. Srníčka na čl. schůzi nebo na tel.: 724 248 913 .

Připravované akce - závěr roku a rok 2009:
- 29.12.2008 – posezení u Lubinů – od 15.00 hod.
- VČS - 17. ? 24.? ledna 2009
- Otevírání sezony - 22.-24. 5.2009
- XVI. Výstava SAFARI 2009 – 6.-14.6.2009
- Prodejní výstava ŽIREČ 2009 – 22.8.2009
Termíny si poznamenejte do kalendáře a rezervujte si na ně čas !!!!
Všem našim členům a jejich rodinným příslušníkům přeje výbor KLUBU KAKTUSÁŘŮ ve
Dvoře Králové n/L. příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, spokojenosti a
nových přírůstků ve sklenících v Novém roce 2009 !

