KLUB

KAKTUSÁŘŮ - Dvůr

K r á l o v é nad Labem.
Dvůr Králové n/L. 25.4.2009

POZVÁNKA
na květnovou členskou schůzi, která se m i m o ř á d n ě uskuteční až v pátek 29. května
od 18.00 hodin mimořádně v přednáškovém sále
Program schůze :

městského muzea !!!!

- organizační záležitosti
- vydávání časopisů
- půjčování odborné literatury
- zhodnocení zájezdu na Slovensko
- příprava OS, výstavy SAFARI 2009
- tombola

momomomomomomommomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom
Premierová přednáška našeho člena

Ondřeje M I K E Š E
CESTOPISNÉ ZÁŽITKY

Z NAMIBIE A BOTTSWANY
Nenechte si ujít promítání jedinečných záběrů z této cesty po střední Africe !!!
SRDEČNĚ ZVEME ČLENY KK I VŠECHNY DALŠÍ ZÁJEMCE .
Výbor KK Dvůr Králové n/L.
momomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomo
KLUBOVÉ

ZPRÁVY A INFORMACE :

ZÁJEZD SLOVENSKO A MORAVA: Uskuteční se ve dnech 7. – 10. kvěna 2009. Ještě
máme několik míst volných – případné přihlášky u Ing. J. Srníčka. Podrobnosti uvedeny
v minulých pozvánkách. Odjezd ve čtvrtek 7.5.2009 ve 23.00 hodin. Návrat v neděli ve
večerních hodinách.
OTEVÍRÁNÍ SEZONY : 22. – 24. května 2009. Bližší informace uveřejněny v minulých
pozvánkách. Přednášky : Rudy KRAJČA – Brasilie za kaktusy na kole, Zlatko JANEBA –
Cesta s J. Buškem po USA 2. část, Ivana RICHTEROVÁ – Velikonoční ostrov, Jaroslav
SRNÍČEK – Chemie u kaktusů. Očekáváme Vaši větší účast než v minulých letech !!!!
Připomínáme brigádu na přípravu posezení v pátek u Franců ( v pátek 22.5. a v pondělí 25.5.
– vždy od 14.00 hodin ). Přihlásili se : Brdička, Macek, Dufek, Mataše, Čtvrtečka, Pacák Jiří,
Pavlí, Václavík.

V sobotu 23.5.2009 ráno od 7.00 hodin v Hankově domě prosíme o pomoc brigádníky na
potažení stolů, jmenovky, případně další lehké práce – ved. Zd. Brdička – přihlaste se u
něho!!
VÝSTAVA SAFARI 2009 : V příloze této pozvánky je uvedeno organizační zabezpečení
výstavy a rozpis služeb pro celou dobu výstavy – jak jste se přihlásili. NEPŘEHLÉDNĚTE !
STÁNEK ZOO : Oficielní zahájení prodeje se uskuteční v pátek 1. května 2009 . Prodejci
jsou následující členové Klubu nebo jejich rodinní příslušníci : 1.5.- 31.5. p. Kursová Iva, tel:
737576002, 1.6.-15.6. Radka Buřvalová –tel.732476502, 16.6. – 30.6. Josef Valenta tel:
739157579, 1.7. – 15.7. Luboš Hojný tel: 722128088. 16.7. – 31.7. Eliška Radová tel:
604774061, 1.8. – 16.8. Jana Grünerová-J.Francová tel: 775370616, 17.7.-6.9. Josef Valenta,
7.9. – 20.9. Luboš Hojný. Přihlášení zájemci o prodej se musí vždy dopředu dohodnout
s prodejcem zda a kdy může dodat rostliny !!!! Každý je také povinnen minimálně 1 x za 14
dní se přesvědčit osobně nebo alespoň telefonicky zda není nutné rostliny ve stánku obměnit
– vyměnit- doplnit !!! Nedávejte do stánku rostliny v těžkých- kovových přepravkách.
Prodávající je nebudou vyndávat před stánek pro jejich značnou váhu !!!!
SCHŮZE V PŘÍRODĚ : uskuteční se v pátek
BUŘVALŮ – další pozvánka již nebude posílána.

26. června 2009 od 17.00 hodin u

AKCE SEMEN A ROSTLIN 2009 : Termín pro předání př. Valentovi, resp. př. Bartoňovi
je 8. srpna 2009. Nové podmínky srážek z prodeje pro členy Klubu : semena i rostliny –
22 %, pro cizí 26 %. U semen bude individuelně řešena situace počet nabídnutých druhů
semen. Do počtu 200 druhů nebude řešeno. U většího počtu nabídnutých druhů semen bude
výbor řešit individuelně – prodražuje to tisk nabídkového seznamu a budeme řešit u těch
členů kteří přesáhnou 200 položek jejich podíl na tisku seznamu.
Prodej ve stánku ponecháme zatím na srážce ve výši 28 %. U všech distributorů a prodejců ve
stánku bude zvýšena odměna z 15 % na 17 % !
ROSTLINY DO TOMBOLY : znovu vyzýváme členy k darování rostlin do tomboly na
výstavu. Podmínky byly uveřejněny v pozvánce na březnovou čl. schůzi !
TRIČKA KE 40. VÝROČÍ KLUBU : Z evidence o prodaných tričkách jsme zjistili, že
většina našich členů si nezakoupila ani j e d n o tričko. Ty nám leží skladem a máme
v tom značné finanční prostředky KLUBU. Žádáme proto všechny naše členy, kteří si
trička nezakoupili, aby si je koupili na Otevírání sezóny v Hankově domě, nebo přímo u
př. France !!

