
Zamykání sezóny Chrudim 2017 
 Zpravodaj 28. kaktusářské burzy 

 

Pátek 29. 9. 2017  
Potkat a posilnit se návštěvníci mohou večer v restauraci Palma v ulici Na Rozhledně.  

 

Sobota 30. 9. 2017 
Nasnídat a celý den se občerstvit je možné na zahrádce u Pavlíčků, Gorkého čp. 886– opékaný 
párek, šunková klobáska, káva, čaj, pivo, limo. Občerstvení bude fungovat v sobotu od 8 do 18 
hod. 

BURZA - opět ve velkém sále v jídelně u Transporty.  
Začátek burzy v 9 hod., konec ve 14:00 hod.   
Vstupné na burzu 40 Kč pro dospělé, 10 Kč pro děti. 
Naskladňování do prostoru burzy je možné zadním vchodem (stejně jako v minulých letech) od 
7.00 hod. Auta prodávajících za předpokladu suchého počasí mohou zůstat na trávníku podél 
budovy v případě, že si u obsluhy zakoupí parkovací lístek a viditelně jej umístit na palubní desce! 
V případě mokrého terénu je po vyložení nutné odjet na parkoviště za administrativní budovou. 
Vyklizení sálu do 14.30 hod. Parkoviště pro veřejnost bude označeno šipkami. 

Výborná domácí kuchyně-využijte možnosti zakoupení oběda přímo v sálu burzy. Bufet s 
občerstvením je otevřen po celou dobu burzy. 

PRODEJNÍ SKLENÍK u Pavlíčků - Gorkého čp. 886. 
Otevřeno od 7 do 18 hod. Na zakoupené rostliny je 10% sleva!!! Je připraven i prodej odborné 
literatury a dalších potřeb pro kaktusáře. Na zahrádce je možnost občerstvení. 
SYMPOZIUM- jako obvykle, v kině Svět čp. 256 v ulici Svatopluka Čecha. 

Předání ceny Zlatý Alberto. 
Přednášky, krátké, asi 20-ti minutové vstupy, vstup zdarma. 
14.30  Zahájení 
14.30-15.00 * Předání Zlatého Alberta, pro letošek je to přítel Lumír Král z Ostravy. 
15.00-15.25 * Specialista na japan hybridy, Mr. Masa z Japonska. 
15.25-15.45 * Přestávka. 
15.45-16.10 * Libor Kunte, Namibie – letem světem. 
16.10-16.35 * Andreas Berthold, Jak jsem objevil nádhernou Mammillaria bertholdii. 
16.35-17.00 * Jiří Musil, Santa Victoria, aneb cesta na konec světa.  
17.00-17.20 * Přestávka. 
17.20-17.45 * Zdenek Jiruše, Rod Oroya. 
17.45-18.10 * Karel Pavlíček, Mexický pel mel. 
 
V Chrudimi je i pěšky všude blízko. Z místa burzy se do kina jde nebo jede z kopečka dolů, na 
kruhák u hotelu Bohemia, pokračuje se rovně až na druhou světelnou křižovatku, a tady se 
odbočuje doleva. Auto doporučujeme ponechat na parkovišti u nákupního střediska Borzna hned za 
křižovatkou vlevo, pak pokračovat pěšky přes most, za mostem doprava a po pár krocích je vlevo 
vidět kino Svět, čp. 256 ulice Svatopluka Čecha.  

COUNTRY BÁL – v restauraci Hanička na Resselově náměstí – bývalá restaurace u Slejšků, od 19:00. 
Živá hudba bude hrát k poslechu a tanci. Nebo si přijďte dát něco dobrého k jídlu nebo pití.  

Neděle 1.10. 2017 
Návštěvníci mohou navštívit sbírky v okolí. Po telefonické dohodě nebo po dohodě přímo na 



burze. Například Mirka Drahného v
Bojanově, tel. 606 751 391.

Mapa Chrudimi 

Chrudim a okolí 
Doporučujeme procházku po městské památkové zóně nebo 
městem tři muzeí a to – Muzea 
loutkářských kultur v Mydlářském domě v

Chrudim je také Bránou do Železných hor. Vydejte se za město a navštivte Rekreační
Podhůře s rozhlednou Bára, lanovým parkem, tělocvičnou a otevřeným ohništěm
nebo projeďte na kole po lesních cestách

Naše přání je stejné, jako Vaše přání. Chceme, aby se Vám u nás líbilo, abyste od nás odjížděli 
spokojení a abyste se poslední sobotu v září příštího roku zase přijeli do Chrudimi
rozloučit.  

Výbor spolku

 

Mirka Drahného v Pardubicích, tel. 732 707 006 nebo Jaroslava

městské památkové zóně nebo modré ose náhon
 barokních soch, v nově rekonstruovaném kostele sv. Josefa,

Mydlářském domě v Břetislavově ulici a Regionálního muzea
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spolku pěstitelů kaktusů v Chrudimi, září 2017 
e-mail: karelpavlicek@seznam.cz 
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