

ZPRAVODAJ  SEVEROČESKÉ POBOČKY ČBS   2005

K 1.1.2005 má pobočka 156 členů, z toho 40 členů ČBS.
Noví členové za rok 2004: Jaroš Pavel, Novotná Marie, Raba Jan, Ziková Petra.
V roce 2004 pobočku opustil: Krňák Petr (ukončil členství na vlastní žádost).
Na podzim 2004 byl zvolen nový výbor pobočky ve složení: Bauer Petr, Bílek Ivan (jednatel a hospodář), Hamerský Roman, Kubát Karel, Machová Iva, Němcová Lenka, Ondráček Čestmír (předseda), Roth Jiří.
Akce pobočky v minulém roce:  
V roce 2004 uspořádala naše pobočka 3 floristické kurzy – jarní (Staňkovice), letní (Semily) a podzimní (Mezihoří u Chomutova) s celkovou účastí 48 členů a 15 hostů, 13 jednodenních exkurzí, kterých se zúčastnilo celkem 127 osob (včetně hostů), a 1 určovací seminář (rod Potamogeton) s účastí 12 členů.  
Výroční schůze:
Letošní výroční členská schůze pobočky se konala v sobotu 5. února 2005 v Ústí nad Labem za účasti 36 členů a 7 hostů.
Program schůze:
1. přednáška – Petr Janda: Toulky Novým Zélandem
2. zprávu o činnosti pobočky za rok 2004 přednesl Č. Ondráček
3. o výsledcích korespondenčních voleb výboru pobočky informoval I. Bílek
4. zprávu pokladní podal I. Bílek  
5. plán činnosti na rok 2005 – viz pozvánka na akce pobočky 
6. různé: video z floristického kurzu v Semilech, prohlídka fotografií z loňských akcí, jednání       Orchidea klubu
Členské příspěvky:
Výbor pobočky děkuje všem členům, kteří letos přispěli na činnost pobočky částkami výrazně vyššími než stanovených 20,- Kč. Někteří členové ale již několik let neplatí, ani se neúčastní akcí. Pokud chtějí ukončit členství, prosím aby to dali na vědomí jednateli; pokud ne, měli by se ozvat a doplatit – částka 20,- Kč/rok je v podstatě symbolická a spíše slouží k evidenci aktivních členů než k financování aktivit pobočky (s výjimkou korespondence). Ti, kdo se neozvou, budou k 31.12. 2005 vyškrtnuti ze seznamu členů pobočky.
Korespondence:
Výhradně elektronického způsobu rozesílání informačních materiálů pobočky využívá již 57 členů. Každý další je vítán! Šetří pobočce peníze a může být informován o změnách i den před akcí!
 Vlastní internetové stránky naší pobočky:
 Zatím jsou ve výstavbě, obětavě na nich pracuje kolega J. Bělohoubek. Budete na nich moci najít seznam členů, kontakty na členy výboru, plán akcí, výroční zprávy, fotografie z akcí včetně vzácných archívních snímků, …  Adresa: www.severoceskabotanika.wz.cz 
Pátrání:
Někteří členové se přestěhovali bez udání nové adresy – jedná se o kolegy Slavomíra Bureše (Most), Irenu Markovou (Most), Tomáše Maruniče (Chomutov), Evu Peterkovou (Most), Martu Plánskou (Česká Lípa) a Květu Žídkovou (Litoměřice). Pokud je s nimi někdo v osobním kontaktu, poproste je o oznámení nové adresy jednateli pobočky – děkuji.

S přáním úspěšné sezóny 2005 
za výbor pobočky

Jednatel: Mgr. Ivan Bílek                                          Předseda: ing. Čestmír Ondráček		           Třešňová 1675, 432 01 Kadaň	                             Oblastní muzeum
ivan.bilek@ktkadan.cz 				      Palackého 86, 430 01 Chomutov	    bilek@gymnazium-kadan.cz                                        muzeumchom@pvtnet.cz          


