KLUB

KAKTUSÁŘŮ - Dvůr

K r á l o v é nad Labem
Dvůr Králové n/L. 13.3.2009

POZVÁNKA
na březnovou členskou schůzi, která se uskuteční v p á t e k
13. března 2009 od 18.00
hodin v restauraci " PENZION ZA VODOU " za PENNY marketem.
Program schůze :

organizační záležitosti
vydávání časopisů, půjčování odborné literatury
dotazník k výstavě – předání zpět od členů !!!!
informace k zájezdu do Podhajské
tombola
momomomommommomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomo
Přednáška

Ing. Jana DOSTÁLA a Mgr. Jany DOSTÁLOVÉ
CESTOVÁNÍ PO STŘEDNÍ AMERICE
Premierová přednáška z cesty leden 2009

Promítání snímků !!

Srdečně zveme členy KK i všechny další zájemce !!!
Výbor Klubu kaktusářů Dvůr Králové nad Labem

momomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomo

KLUBOVÉ

ZPRÁVY

A INFORMACE :

OTEVÍRÁNÍ SEZONY 2009: 22.-24.5.2009 – pátek posezení, sobota: burza, přednášky,
posezení u ohně u L. Hojného. V neděli návštěvy sbírek. Sbírky, které bude možné navštívit,
byly uvedeny v minulé pozvánce na VČS. Věříme, že se převážná většina členů této akce
zúčastní, hlavně v sobotu odpoledne na hodnotných přednáškách !!!
Realizační tým: předseda: Ing. Dostál, jednatel:Franc Zd., ubytovatel: Mgr. Dostálová Jana,
přednášky-diaprojekce : Ing. Srníček Jar., Ing.Dostál Jan, pokladna : Čtvrtečka Ivan, Janoušek
Karel , kontrola vstupenek, vybírání poplatků: Brdička Zdeněk, Macek Jaroslav . Info centrum,
prodej triček, medailí, známek, literatury : Lejsek Milan, Lejskova Věra.
Přihlaste se kdo budete mít možnost na přípravu stolů, židlí a laviček v pátek a v pondělí u
Franců na dvorku. V Hankově domě bude nutné přikrýt stoly a umístit adresky prodejců dle
plánku. Toto je nutné provést v sobotu 23.5.2009 ráno od 7.00 hodin . vedoucí – Zdeněk
Brdička – přihlaste se u něho kdo budete moci přijít. pomoci !!!
VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ – SAFARI 2009 – 6.-114.6.2009 .
Vyzýváme všechny naše členy, aby se zapojili jednak svými rostlinami a jejich vystavením.
Dále, aby se zapojili do přípravy, průběhu a likvidace výstavy!!
Výstavní výbor:
předseda: Lejsek Milan
garant prodeje: Lejsek Milan
místopředseda: Ing.Dostál Jan
příjem a výdej: Ing.Grüner Pavel
jednatel : Franc Zdeněk
úklid: Valášek Petr
org. pracovník : Brdička Zdeněk
prodej venku : Valášek Petr
tombola : Čtvrtečka Ivan, Codr Fr.
Podmínky pro prodej jako v minulých letech. Organizační zajištění výstavy-rozdělení služebpo zpracování Vašich odpovědí bude vydáno tiskem a bude projednáno na květnové čl. schůzi.
Přiložený dotazník k výstavě, OS, prodeji v ZOO je připojen k této pozvánce.
P ř e d e j t e jej nejpozději do 13. března 2009 př. Zd. Francovi, a to i v tom případě ,
pokud se čl. schůze 13.3. osobně nezúčastníte.
ZÁJEZD 7.5.- 10.5.2009 – Termální lázně PODHAJSKÁ Odjezd ze Dvora Králové n/L. od
Gymnasia ve čtvrtek ve 23.00 hodin. Příjezd do Podhajské v ranních hodinách – ubytování a
ihned možnost koupání. V sobotu od rána možnost koupání a kdo by měl zájem odjezd do
kakt. sbírek ( asi 2 ) v blízkém okolí. V neděli odjezd po snídani. Po cestě návštěvy sbírky pana
Doležala v Hruškách s návštěvou jeho sklípku a nákupem vína, dále návštěva pana Marka ve

Velkých Pavlovicích s návštěvou jeho sbírek a ochutnávek vzorků vína a lihovin s případným
nákupem, dále návštěva skleníků Ing. Odehnala v Brně a dotud odjezd domů, bude-li dostatek
času zastávka při cestě na večeři. Protože je v pátek svátek nemusíte si vybírat dovolenou.
Několik míst máme ještě volných -případné dodatečné přihlášky se složením zálohy ve výši
1.400,- Kč členové, nebo 1.700,- nečlenové u Ing. Jar. Srníčka, nejpozději na členské schůzi
13.3.2009 !!!!
Konkrétní informace o pobytu v lázních Podhajská sdělí přímo na schůzi náš člen, pan
L. Vejvoda, který tento pobyt organizuje, zodpoví i případné dotazy účastníků.
LITEVSKÁ RAŠELINA : Kdo má zájem o litevskou rašelinu ( 300 l žoky) má možnost se
přihlásit na čl. schůzi se složením částky 350,-. Kč za ks u př. France. Dodání do 14 dnů.
BUKOVKA : jarní nabídka – pytel po granulátech cca 45-50 l, cena 60,- Kč, rovněž je možné
objednat u př. France ( možné dojet i pro větší množství s vlekm-volně ložené, cena dohodou).
VÝSTAVA ŽIREČ 2009: uskuteční se dne 22.8.2009. Garantem expozice kaktusů je Milan
LEJSEK.
STÁNEK 2009: obsazení stánku prodejci bude v letošním roce díky pochopení níže
uvedených členů následující : Prodej plánujeme, že zahájíme v p á t e k 1. května 2009. Od.
1.5. do 31.5. paní KURSOVÁ č.t. 737576002, od 1.6. do 15.6. předběžně – Náhlovským
M.č.tel.776711930 , od 16.6 do 30.6. pan VALENTA tel: 739157579 ,od 1.7. do 15.7. Luboš
Hojný tel: 722128088, od 18.7. do 31.7. paní Radová Eliška č.tel. 604774061, od 1.8. do 16.8.
paní Grünerová-Francová č.t.775370616 , od 17.8. do 6.9.2009 – Josef Valenta. Od 7.9.- do
20.9. Hojný Luboš. Všichni zájemci o prodej se jednak přihlásí na přiloženém dotazníku a
sami si budou s prodejci dohadovat možnosti dodávek rostlin do stánku. Každý dodavatel
rostlin do stánku je také povinnen minimálně 1 x za 14 dní se přesvědčit zda není nutné
rostliny ve stánku obměnit !! S ohledem na loňské zkušenosti n e b u d o u do prodeje
přebírány těžké kovové přepravky, misky – rostliny dodávejte do prodeje p o u z e
v přepravkách ZPA, dřevěných, stejnorozměrných jako ZPA plastových !!!!
SCHŮZE V PŘÍRODĚ: Se uskuteční v pátek 26. června 2009 na zahradě u Buřvalů,
Krkonošská ul.
AKCE SEMEN A ROSTLIN 2010: Již nyní všechny zájemce a dodavatele semen a rostlin
upozorňujeme, aby svoje nabídkové seznamy předali distributorům ( p. Valentovi, p.
Bartoňovi ) nejpozději do 8.srpna. 2009 !! Budou pozměněny podmínky, které obdržíte
s květnovou pozvánkou !!!
KVĚTINÁČE, TRIČKA, MEDAILE atd.:
Máte možnost po domluvě vše nakoupit u př. France.
ROSTLINY DO TOMBOLY NA VÝSTAVU : žádáme všechny naše členy, aby alespoň
když nevystavují a neprodávají na výstavě podpořili tuto naši akci tím, že dodají z d a r m a
do tomboly dle svých možností semenáčky kaktusů (ne sukulentů). V letošním roce uvítáme i
malé semenáčky ( cca 1 cm) v miskách, které budeme dávat místo s e m e n - pokud si to
bude někdo přát. Protože to každému nevyhovuje až v červnu na výstavu, můžete tyto
rostlinky předávat již na této b ř e z n o v é , nebo na k v ě t n o v é členské schůzi.
Rostlinky budou přejímat př. Čtvrtečka a M. Lejsek. Rostlinky budou př. Čtvrtečka a Lejsek
přijímat i mimo členské schůze. Je to pro Klub zdroj finančních prostředků, ze kterých
čerpá převážná většina č l e n ů !!!!
STARŠÍ ROČNÍKY ČASOPISŮ A SPECIELNÍCH ČÍSEL :
U př. France jsou k dispozici :
a) starší čísla časopisů : á 80,- Kč roč. l998, á 100,- Kč roč. 1999, 2000, 2001, á 150,- Kč
ročníky 2002, 2003, 2004, 2005,2006. včetně speciálů !!!
b) speciály : uvedeny v minulé pozvánce na VČS.
PRODEJ SBÍREK :
a) Po př. Hubkovi, prodává rodina jeho sbírku. Kdo má zájem spojte se tel. na č. 499623705,
nebo osobně v Sochorově ul.
b) Prodám sbírku ze zdravotních důvodů specializovaou na gymna ( cca 50 %) Velký podíl
mladých rostlin z vlastních výsevů. Návštěvu nutno dojednat- č.tel. 737579321. TRUDIČ
Bohumil, U kaštánku 928, 54941 Červený Kostelec.

