
KOŘENOVKA 
 

Občasník Rokycanských kaktusářů 
Listopad 2016 

 
 

Vážení přátelé! 
Zveme Vás na tradiční mikulášské posezení, které se koná 2. prosince 2016 v 16 hodin v salonku hostince 
„Na Hradčanech“. 
 
Program: 

1. Zpráva o činnosti klubu za rok 2016 – př. Milan Šollar 
2. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2016 – př. Milan Majer 
3. Rozprava k předneseným zprávám 
4. Společná večeře 
5. Tombola – každý člen má morální povinnost dodat nejméně 3 dárky do tomboly (cena jednoho 

lístku 5 Kč) 
6. Adresné dárky, volná zábava 
 
 

!!!POZOR!!! 
Na této schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2017. 

Celkem se bude vybírat 420 Kč (příspěvek 100 Kč, časopis 270 Kč, poštovné 50 Kč). 
Účast všech členů nutná. 

 
 

Služby:  
Výběr tomboly: př. Alena Dvořáčková, př. Poppová 
Tombola a vyvolávání dárků: př. Vlasta Šnebergrová, př. Josef Červinka 
 
 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017 
 

3. 1. členská schůze 
Výběr členských příspěvků 
 

 
7. 2. členská schůze 

Přihlášky na zájezd 
 

 
7. 3. členská schůze – platby zájezdů 

Příprava výstavy a zájezdů 
 

4. 4. členská schůze 
Příprava výstavy 

 
2. 5. členská schůze 

Příprava výstavy a zájezdu 
 
17. – 21. 5. Otevírání sezóny ve 
 Dvoře Králové 
 

3.6. - 5. 6. VÝSTAVA 
 
13. 6. členská schůze, výplata podílů 

 Zhodnocení výstavy, příprava zájezdu 
 
17. - 18. 6. Severní Morava 
 
5. 9. členská schůze 

Zhodnocení zájezdu, příprava sympozia 
 
SYMPOZIUM – datum dle možnosti 
   Jména přednášejících budou upřesněna 
 
3. 10. členská schůze 

Zhodnocení sympozia 
 
7. 11. členská schůze 

 Příprava Mikulášské 
 
8. 12. MIKULÁŠSKÁ 



 
 

 
 

Přednášející v jednání: př. Majer, Vlk, Česal, Vopava 
 
 

Kdo se aktivně nezúčastní výstavy (služba minimálně jeden celý 
den, výstava exponátů a kytky do tomboly) platí na sympoziu 

poplatek ve dvojnásobné výši. 
 
 

Výborové schůze se konají vždy poslední úterý v měsíci. 
 

Členské schůze se konají vždy první úterý v měsíci. 
 

Členské a výborové schůze začínají v 16:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 

Výbor přeje ve zdraví prožitý rok 2017! 


