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Leden 
22. 1.  Výroční členská schůze v salonku restaurace Pod Montací . Začátek v 19.00 hod. Rekapitulace činnosti 

v roce 2009 a případné doplnění plánu činnosti na rok 2010, volná zábava hudbou, občerstvení ve 
vlastní režii. Tombola z  příspěvků členů a hostů. Účast rodinných příslušníků a přátel členů vítána. 
Naplánováno 24:00 hod. 

Únor 
19. 2. Členská schůze  od 18.00 hod. v sekretariátu Územního sdružení, Českoskalická 1    . Program z 

 vlastních zdrojů.  Příprava  květnového zájezdu. Tombola dle možnosti  
Březen 
19.3. Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu ÚS ČZS, projekce digitálních fotografií. Tombola dle 

možnosti. 
Duben 
23.  4. Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu ÚS ČZS. Diskuse a téma z vlastních zdrojů. Je možné se 

sejít i u někoho ze členů klubu. Tombola dle možnosti. 
Květen 
15. 5. SOBOTA,  celodenní výlet osobními automobily. Otevírání sezony ve Dvoře Králové v Penzionu za 

vodou . Odjezd z ulice U teplárny v  8.00 hod. Předpokládaný návrat večer. Oznámit účast!! 
Červen 
11. 6.  Piknik!!   Schůzka spojená s návštěvou přítele z klubu. Program společenská zábava, opékání párků. 

Párky, přílohy, nápoje a nějaké to pivo budou zajištěny PRO TY, KTEŘÍ OZNÁMÍ ÚČAST. Vítáni jsou 
rodinní příslušníci a přátelé. Tombolu případně zajistí hostitel. Kde se sejdeme, dohodneme na 
předchozích schůzích. Odjezd od Tepna klubu v 18 hod. 

Září 
3. 9.  Výjezdní schůzka vlastními osobními automobily na pozvání př. Pakosty opět po létech do jeho sbírky. 

Sraz a odjezd od Tepna klubu  v 17.00 hod.   
25.9. Zavírání sezóny Chrudim – odjezd z Náchoda osobními auty v 8:00 hod. od Tepna klubu. 

Předpokládaný návrat v 18 hod. 
Říjen 
22. 10. Členská schůze v sekretariátu ČZS od 18.00. hod. Beseda s digitálními obrázky. Tombola dle možnosti. 
Listopad 
19. 11.  Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu ČZS. Plán práce na rok 2010. Odborné  téma z vlastních 

zdrojů. Tombola dle možnosti  
Prosinec 
10. 12. Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu ČZS. Předvánoční beseda, prohlídka digitálních fotografií, 

z  tvorby členů klubu. Tombola dle možnosti  

Z plánu na rok  2011:    21. 1. Výro ční sch ůze od  19.oo hod.,  v rest.  POD MONTACÍ? 
Schůzky se budou konat v termínech dle plánu, v sekretariátu ČZS ul. Českoskalická 1, nenajdeme-li 
vhodnější místo. Nutno si uschovat tento plán!! Další instrukce a in formace jen na sch ůzkách, nebo t ěm, 
kdo mají elektronickou adresu mailem!!  Informace o organizaci a činnosti podává př. Antonín Pitaš , 
Purkyňova 599, 54701 Náchod, � 491 428 308, 775231357. Knihovnu provozuje po dohodě př. Jaromír Plšek , 
54911 Dolní Radechová 10, � 491433446, 774140224, zajišťuje po domluvě půjčování odborné literatury 
z knihovny klubu.  
O finanční věci klubu se stará př. Vlastimil Pibil , � 723 944452. Distribuci a objednání českého časopisu 
KAKTUSY 250,- Kč a slovenského CACTACEAE  (280,-), Českého a Slovenského Atlasu, provádí př. Pitaš . 
Dobrovolný příspěvek a příspěvky na zajištění akcí klubu vybírá př. Pibil. Zajišťování tomboly na schůzky je 
informativní, dobrovolné a po dohodě. 
 
 


