K L U B K A K T U S Á Ř Ů - Dvůr Králové nad Labem.
pozvánka

na

VÝROČNÍ

ČLENSKOU

SCHŮZI

která se uskuteční v s o b o t u 24. ledna 2009 od 18.00 hodin

v hostinci U Lubinů ve Dvoře Králové n/L.

PROGRAM :

Zahájení
Zpráva o činnosti za rok 2008
Zpráva pokladní za rok 2008
Zpráva revizní komise
Odměny nejaktivnějším členům
Diskuse
Návrh plánu činnosti na rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2009
Závěr

Po schůzi bude – VEČEŘE – ( výběr ze 2-3 jídel), KÁVA-ZÁKUSKY, TOMBOLA, HUDBA
K POSLECHU I TANCI.
Očekáváme hojnou účast !
Srdečně zve

Výbor KLUBU KAKTUSÁŘŮ
Dvůr Králové nad Labem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KLUBOVÉ ZPRÁVY :
VÝSTAVA SAFARI 2009 : je plánovaná na dny 6.- 14. června 2009 v Informačním
středisku ZOO Dvůr Králové n/L. Ve svém časovém plánu pro rok 2009 si tento termín
rezervujte pro instalaci výstavy a pomoc při obsazení služeb. Byli bychom rádi, kdyby se do
výstavy zapojili i ti naši členové, kteří doposud stojí stranou. Byli bychom rádi, kdyby všichni
naši členové darovali do tomboly několik rostlin ze svých přebytků. Rostliny můžete dovést a
předat př. Čtvrtečkovi nebo Lejskovi již na březnové nebo na květnové členské schůzi !!!
Př. CODR, prosí o předáni vám nepotřebných semen rovněž pro tombolu při výstavě !!
OTEVÍRÁNÍ SEZONY 2009 se uskuteční ve dnech 22. – 24.5.2008. V pátek jen pro členy
a pozvané další kaktusáře – posezení u uzeného a piva v prostorách restaurace a dvorku u
Franců-Hojných. V sobotu 23.5. 2009 dopoledne burza rostlin ( již nyní na tuto akci připravujte
rostliny a co nejdříve se u př. France přihlaste o zajištění stolů na prodej !!) v prostorách
Hankova domu, odpoledne 3-4 přednášky, navečer posezení u ohně při pivu a opékané uzenině u
př. Luboše HOJNÉHO. V neděli 24.5.2009 plánujeme pro zájemce prohlídky sbírek našich členů
. Předpokládáme možnost prohlídek těchto sbírek jako v minulých letech: Dubnovi, Fischer,
Hojný, Kracík, Martinec, Ing. Sladkovský, Valášek, Buřval. Kdo je ještě ochoten přijmout
účastníky OS , nechť se přihlásí u př. France.

ZÁJEZD : Plánujeme od 7. do 10.5.2009 do termálních lázní v Podhajské. Odjezd ve čtvrtek
7.5. ve večerních hodinách, pátek a sobota léčení v termálních lázních, v sobotu navštěva 1-2
sbírek v blízkém okolí, v neděli po trase domů plánujeme navštívit př. Doležala v Hruškách
(možnost nákupu výborného vína po uchutnávce), dále př. Marka ve Velkých Pavlovicích
(rovněž ochutnávka a možnost nákupu vína a pálenek) a dále návštěva sbírky př. Josefa
Odehnala v Brně.. Cena byla předběžně vykalkulována na: 1.000 Kč jízdné + 700 Kč za 2 noci
ubytování. Pro člena bude cena o 300,- Kč nižší. Celkem tedy 1400,- Kč. Zálohu - tj. 1400 Kč
/člen a 1700 Kč/nečlen - bude vybírat na výroční čl. schůzi J. Srníček, příprava a vedení
zájezdu Vlad. Vejvoda. Kdo se ještě nestihl přihlásit má možnost nejpozději na VČS 24.1.2009
se složením zálohy!!!!!
STÁNEK ZOO 2009 : Ještě nemáme obsazen prodej na termín květen a první polovina
června 2009. Zájemci nechť se přihlásí co nejdříve u Ing. Dostála.
TRIČKA – 40.LET KLUBU. Trička k 40. výročí založení Klubu můžete zakoupit ihned při
VČS u př. France nebo kdykoliv po dohodě . Jsou pro členy ve dvou cenových hladinách ( 80,Kč a l40,- Kč) a v 10 barevných odstínech. Trička jsme plánovali pro v š e c h n y členy
Klubu i jejich rodinné příslušníky. Bohužel jen něco málo přes třetinu členů si trička
koupila. Byli bychom rádi kdybyste to napravili a koupili si je nyní. !!!!
LITEVSKÁ
RAŠELINA: Zahájili jsme jednáni o dodávce litevské rašeliny. Zatím
předpokládáme cenu do 350,- Kč za balík ( 300 l). Zálohu dle požadavků členů bude na
březnové členské schůzi vybírat př. Franc.
BUKOVÁ LISTOVKA – Bukovka: Na listopadové členské schůzi se přihlásili někteří
členové. Zatím nebyla dodávka uskutečněna. Kdo má proto ještě zájem, může se u př. France
přihlásit na VČS. Cena 50,- Kč + 10,- Kč za dovoz. Pytle po granulích z Juty.
VÝSTAVA ŽIREČ 2009: Pokud veterinární podmínky dovolí uskuteční se pouze
jednodenní a to v sobotu 22. srpna 2009.
MEDAILE, TRIČKA, ZNÁMKY: Zájemci o tyto upomínkové předměty si je mohou koupit i
mimo čl. schůze po dohodě u př. France.

SPOLEČENSKA KRONIKA :
V roce 2009 oslaví naši členové tato významná kulatá životní jubilea.
40. LET
50. LET
60. LET
70. LET
80. LET
85. LET

Všem

MEJSTŘÍK Libor
Ing BRADNA Vladimír, Mgr. ŠORMA Vladimír
HORÁKOVÁ Ivana, KRACÍK Karel, KUCHAŘ Jaromír
AMLEROVÁ Květoslava
UHLÍŘ Karel
PACÁK Jaroslav

jubilantům

srdečně

a přejeme

blahopřejeme

jim

hlavně

pevné

zdraví !

