Pozvánka
Výbor Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
zve zástupce spolků na jednání

Valné hromady SČSPKS v Mostě,
které se uskuteční v sobotu, 24. října 2020 ve 13.00 h
Jak se dostat do Mostu?
Kdo pojede osobním autem, cestu do Prahy zná, z Prahy doporučuji D8 směr Teplice (Ústí nad Labem). Uvidíte
Lovoš, Milešovku, což je České středohoří a zde je odbočka na Most a až do Mostu je silnice dobře značená
(v Česku málo vídaná věc). V Mostě se dáte do centra a tam stojí hotel CASCADE, kde je i parkoviště.
Ten, kdo pojede vlakem nebo autobusem, tak určitě do Prahy cestu zná, jezdí tam velký počet různých společností jak z Česka, tak Slovenska. Z Prahy hl. n. do Mostu a zpět jezdí rychlíky KRUŠNOHOR (v současnosti odjezd
Praha hl. n. v 9:26 h, příjezd Most 11:31 h), které jezdí bez přestupu. Autobusy doporučuji KAVKA nebo REGIOJET. Autobusy staví ve středu města. Z vlakového nádraží jedou autobusy MHD č. 5, 16, 30 také do středu města
nebo tramvaj (šalina) č. 2 cca 5 min od nádraží – u obou zastávka 1. náměstí.
Kdo bude chtít přijet, tak si do Mostu cestu určitě najde! Kdo nepřijede, ten neodjede!!!

Ubytování a program:
Ubytování je přímo v Hotelu CASCADE, kde se Valná hromada koná. Rezervace ubytování na tel.
+420 476 703 250, mobil + 420 773 689 056 e-mail: hotel@hotel-cascade.cz, nutno říci heslo „kaktusy“. V hotelu
je jak restaurace, tak kavárna.
Příjezd prvních delegátů se očekává již v pátek, 23. 10. 2020. Pořadatelé budou k dispozici už od rána. Večer
bude posezení u country muziky.
V sobotu 24. 10. 2020 od 9.00 h prezentace, během dopoledne přednáška (je zatím v jednání), oběd
od 10.30 do 13.00 h. V malém salonku je možno uskutečnit zdarma prodej rostlin.
Zájemci mohou během pobytu v Mostu navštívit místní sbírky (pánové Chalupský, Matějka).
Informace na tel. +420 606 132 493. Ve 13.00 h začíná jednání Valné hromady, po skončení Valné hromady
odjezd delegátů. Pokud někdo zůstane ještě jednu noc, rádi s ním pořadatelé posedí. Veškeré jiné informace na telefonu +420 606 132 493 nebo e-mail taslarsasa@seznam.cz .
Za pořadatele zve Saša Táslar

DUBEN - KAKTUS | Tomáš DUBEN
Jasenná 31, 552 22 Jasenná, Královéhradecký kraj
www.duben-kaktus.cz, info@duben-kaktus.cz
Tel.: (00420) 724 908 454

| Pěstírna kaktusů a sukulentních bonsají
| 1500 m² kaktusů volně přístupných
| Široký sortiment včetně novinek i různých hybridů astrophyt
| Kaktusy a sukulenty pro začátečníky za nízké ceny
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