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Rosa klub ČR, specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu, sdružuje milovníky a pěstitele růží
z Čech, Moravy a Slezska a propaguje všestranný rozvoj růžařství. K tomu pořádá výstavy růží se soutěžemi, zájezdy za
růžemi, odborné přednášky, setkání členů, exkurze do pěstitelských závodů apod.
Rosa klub ČR je členem Světové federace růžařských společností.
Pro své členy vydává časopis ZPRAVODAJ milovníků a pěstitelů růží. Vychází dvakrát do roka ve formátu A5 v rozsahu
48 až 80 stran v plnobarevném provedení, přináší poučení i zprávy o růžích a umožňuje tak sdílet potěšení z růží všem
jejím milovníkům.
Zajímavé informace a novinky ze světa růží najdete na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH www.rosaklub.cz.
Doporučujeme jejich návštěvu i šíření. Za pravidelnou návštěvu stojí i www.rosetrial.cz s informacemi ze soutěžního
rozária v Hradci Králové.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE je možností demokratické spoluúčasti na činnosti klubu a odborná část programu ji činí
příjemnou a poučnou.
LETNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ Rosa klubu ČR umožňuje o jednom letním víkendu setkat se s přáteli růží v místě, kde je
spousta krásných růží právě k vidění.
MÍSTNÍ ODBORY ROSA KLUBU ČR umožňují pořádat v užším kruhu setkání mimo hlavní a celorepublikové
akce. Odbory jsou ustanoveny v Praze, Brně, Hradci Králové, Olomouci a Plzni.
Rosa klub ČR inicioval v roce 1972 založení soutěžního rozária Magistrátu města Hradce Králové a od té doby
organizačně a odborně zajišťuje MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ NOVINEK RŮŽÍ, která získala, díky obětavé práci
místních členů Rosa klubu ČR, uznání mezi ostatními soutěžemi růží v Evropě.
Členství Rosa klubu ČR ve SVĚTOVÉ FEDERACI RŮŽAŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ od roku 1996 poskytuje
členům zajímavé informace o světě růží. SFRS sdružuje růžařské společnosti ze 42 států na celém světě, vydává
časopis World Rose News, adresář rozárií, růžových školek a kalendář růžařských akcí v členských zemích, takže
při plánování dovolené lze lehce získat adresy míst i pro růžařská potěšení a případně pro navázání nových
přátelství v cizině. Pořádá každé tři roky i celosvětové shromáždění milovníků růží.
Roční účelový členský příspěvek do Rosa klubu ČR činí 100 Kč – nebo 80 Kč pro důchodce – a navíc
základní členský příspěvek ČZS 100 Kč, pokud nejste již členem jiné základní organizace ČZS.
Číslo účtu u České spořitelny 1923414329/0800, variabilní symbol bude přidělen po přihlášení.
Přihlášku zašlete na adresu: Věra Milerová, Klírova 1923, 148 00 Praha 4, vera.milerova@seznam.cz
Další informace můžete obdržet od předsedy Rosa klubu na adrese: Dr. J. Thomas, Českomalínská 17, 160 00
Praha 6, tel. č. 607 236 811, e-mail: josef.thomas@email.cz nebo na webu www.rosaklub.cz
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Zde odstřihněte a čitelně vyplňte!

PŘIHLÁŠKA

...................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
jméno, příjmení, titul
datum narození nebo věk v roce přihlášení
.........................................................................................................................................................................................................................................
e-mail, telefon
povolání
.........................................................................................................................................................................................................................................
adresa bydliště (ulice, č. p., PSČ, město, obec)
jsem – nejsem* členem jiné ZO ČZS ..........................................................................................................................................................
název a sídlo ZO ČZS
příspěvek jsem zaplatil dne .........................................

* nehodící se škrtněte!

Přihlašuji se za člena Rosa klubu ČR – specializované základní organizace ČZS
datum ......................................................................................

podpis ....................................................................................

došlo dne ...............................................................................

příspěvek zaplacen dne ...............................................

