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ZPRAVODAJ  SEVEROČESKÉ POBOČKY ČBS   2007 
 

K 31.12.2006 má pobočka 139 členů, z toho 37 členů ČBS.  
Noví členové za rok 2006: Havránek Jan, Kubečková Martina, Rottenborn Jan, 

Tocháčková Petra; zrušeno bylo vyškrtnutí Václava Šrédla pro pasivitu z roku 2005. 
V roce 2006 pobočku nikdo neopustil. 
Výbor pobočky pracoval 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 2006 uspořádala naše pobočka 3 floristické kurzy – jarní (Teplice), letní (Štětí) 

a podzimní (Konětopy) s celkovou účastí 47 členů a 10 hostů, a 12 jednodenních exkurzí, 
kterých se zúčastnilo 38 členů a 127 hostů. Významnou akcí byla pracovní konference 
Ohrožené a jinak významné rostliny a biotopy severních Čech v Ústí nad Labem, na které 
zaznělo 17 referátů; součástí byla exkurze na významné lokality regionu. Účast cca 30 členů a 
30 hostů. Sborník z konference vyjde jako příloha Severočeskou Přírodou. 

 

Výroční schůze: 
Letošní výroční členská schůze pobočky se konala v sobotu 10. února 2007 v Ústí nad 

Labem za účasti 44 členů a 7 hostů. 
Program schůze: 

1. přednáška – Mgr. Jiří Kinský: České středohoří - malá retrospektiva (1971-1986) 
2. zprávu o činnosti pobočky za rok 2005 přednesl Č. Ondráček 
3. zprávu pokladní podal I. Bílek   
4. plán činnosti na rok 2007 – viz pozvánka na akce pobočky  
5. různé: prohlídka fotografií z loňských akcí, jednání Orchidea klubu 

 
Členské příspěvky: 
Výbor pobočky děkuje všem členům, kteří přispěli na činnost pobočky částkami 

výrazně vyššími než stanovených 20,- Kč.  
Připomínám možnost placení členských příspěvků převodem na běžný účet  číslo 

204718372/0300. Aby bylo možno identifikovat jednotlivé plátce, napište prosím jako 
variabilní symbol své identifikační číslo (při platbě za celou rodinu stačí jedno, já částku 
rozpočítám na jednotlivé členy). Identifikačními čísly jsou pořadová čísla podle abecedního 
seznamu členů k 1.1.2006, novým členům pak jsou přidělována postupně další čísla v pořadí, 
nebude se to tedy každý rok měnit. Tato čísla jsou uveřejněna na internetových stránkách 
pobočky (adresa viz záhlaví), je tam i číslo účtu pobočky.  

To samozřejmě neznamená, že by nebylo možno platit i nadále složenkou na adresu 
jednatele, nebo jednoduše přímo na výroční schůzi či jiné akci. 

 
Korespondence:   
Děkuji všem, kteří v minulém roce přešli k elektronické formě korespondence, a 

doufám, že se letos připojí řada dalších. Je to rychlejší, operativnější, šetří to finance pobočky 
a práci a čas jednatele J. Zároveň prosím všechny elektronicky korespondující členy, aby mi 
napříště posílali poštu jen na adresu do práce, tj. bilek@gymnazium-kadan.cz . Neznamená to, 
že bych adresu domů již nepoužíval, jen ji již nekontroluji tak často a mohlo by dojít ke 
zbytečnému zdržení. 
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FOTOSOUTĚŽ: 
Výbor pobočky vyhlašuje fotografickou soutěž na téma 
 

ORCHIDEJE  ÚSTECKÉHO  KRAJE. 
Soutěžní fotografie v maximálním počtu 5 zasílejte do konce října na adresu jednatele 
pobočky na CD v datové velikosti umožňující kvalitní tisk do formátu A4 a zároveň 
v tištěných náhledech pohlednicového formátu. Softwarové úpravy jsou povoleny, pokud 
nemění charakter snímku (je tedy např. možné odstranit rušivé prvky pozadí, jako jsou dráty 
elektrického vedení, ne však již vyměnit celé pozadí za jiné, atraktivnější). Do soutěže mohou 
být přihlášeny pouze fotografie pořízené na území Ústeckého kraje v sezóně, pro kterou je 
téma vyhlášeno. U každého soutěžního snímku musí být údaj o datu pořízení a lokalitě, druh 
by měl být určen. V případě pochybností si pořadatel vyhrazuje právo vyžádat si od autora 
další upřesňující údaje, v krajním případě (např. Himantoglossum na Oblíku J) až společnou 
návštěvu lokality. Účastí v soutěži dává autor souhlas k nekomerčnímu využití svého díla, 
autorská práva mu samozřejmě nezanikají, případnému zájemci o komerční využití pořadatel 
zprostředkuje kontakt na autora. Soutěž bude vyhodnocena odbornou porotou do konce roku, 
výsledky budou slavnostně vyhlášeny na výroční členské schůzi. Nejlepší fotografie budou 
vytištěny a vystaveny v důstojném prostředí (dosud není stanoveno kde, pokusíme se o foyer 
Krajského úřadu), autoři vítězných snímků budou odměněni (forma a výše rovněž není 
stanovena, nechte se překvapit). Plánujeme i další využití nejlepších snímků, jedním z návrhů 
je tisk oficiálních kalendářů Ústeckého kraje, to však závisí na sponzorství KÚ. Soutěž je 
otevřená, účastnit se mohou jak členové, tak i nečlenové pobočky.  

 
 
 
S přáním úspěšné sezóny 2007  
za výbor pobočky 

 
Jednatel: Mgr. Ivan Bílek                                          Předseda: Ing. Čestmír Ondráček 
 Třešňová 1675, 432 01 Kadaň  Oblastní muzeum  
 bilek@gymnazium-kadan.cz  Palackého 86, 430 01 Chomutov 
   ondracek@muzeum-cv.net  
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