
       KČT Slovan Pardubice strana 1 (celkem 5) www.kct-slovan-pardubice.info 
            6655  lleett  nneeppřřeettrržžiittéé  ččiinnnnoossttii verze 2016_01_04 11995511  --  22001166 

  Pozvánka  na  výroční 

  členské  shromáždění 
  ve středu 20. ledna  2016 
 

   

  v 18.00 hod v restauraci Staré Časy 
  v Havlíčkově ulici č. p. 1080. 
   
 

 Od r. 2016 vydává ústředí KČT nové čl. průkazy a zavádí tzv. strukturované členství – viz 
níže  uvedenou  tabulku.  Tj.  člen  si  může  při  úhradě  čl.  příspěvků  vybrat  jeden 
z nabízených  stupňů  výhod.  Výše  čl.  příspěvku  je  stanovena  podle  vybraného  stupně 
členství. 

 Již od 17.00 hod vybírání členských příspěvků dle níže uvedené strukturované tabulky a 
předání nového čl. průkazu ve formě věrnostní slevové karty Sphere®card. Mládež do 28 
let obdrží  žluté  čl.  karty  Sphere®card  young  s rozšířenou  slevovou nabídkou  včetně e‐
shopů.  Karta  dále  slouží  jako  slevová  karta  Eurobeds.  Platnost  bude  každý  rok 
prodlužována  novou  přelepkou  s datem  platnosti  po  zaplacení  čl.  příspěvků.  Karta  je 
platná  do  data,  které  je  uvedeno  na  její  přední  straně.  Pro  nákup  ve  více  než  800 e‐
shopech budete potřebovat unikátní  slevový EAN kód  ze  zadní  strany karty  (13místné 
číslo hned pod čárovým kódem). Jen v pardubickém AFI Paláci je téměř 25 obchodů, kde 
můžete při nákupu uplatnit slevovou Sphere®card. Po 5ti  letech vydá Spere nové karty. 
V případě ztráty čl. průkazu bude vystavení nového zpoplatněno 50,‐ Kč. 

 I při strukturovaném členství přihlaste do klubu Vaše děti a vnoučata do 26 let, i když si 
nejste jisti, že s Vámi budou pravidelně „turistovat“ – jedině, když půjdou děti se svými 
vrstevníky budou turistovat rádi. Navíc stoupne šance na získání dotací na mládež. Čl. 
příspěvek pro Slovan od rodiny prarodičů s vnoučaty pro Vás zůstává ve stejné výši jako 
vloni – tj. pouze 10,‐ Kč). 

 U prezence prosím překontrolujte aktuálnost  svých dat  včetně  č. mobil.  telefonu a e‐
mail adresy! Děkuji. 

 Pokud  se  nebudete  moci  zúčastnit  výročního  členského  shromáždění,  nezapomeňte 
kontaktovat Petra Dračínského a potvrďte svůj zájem o pokračování členství zaplacením 
členského příspěvku na účet  klubu do 20. 1. 2016!  Jinak budete, dle propozic ústředí 
KČT, vyřazeni z evidence k 31. 1. 2016! Telefon na Petra: 732 959 402. 

 Večeře je možná, ale každý si konzumaci hradí sám. Prosím, nechte si donést jídlo ještě 
před začátkem schůze. 

 

Body programu shromáždění:  

 přivítání hostů 
 volba mandátové, volební a návrhové komise – očekáváme od Vás, že se zapojíte: 
 předání  ocenění  ČUS  a  KČT  v rámci  oslav  65  let  nepřetržité  činnosti  KČT  Slovan 
Pardubice 

 zpráva o činnosti klubu v r. 2015 (J. Ehrenberger) 
 návrh plánu akcí na r. 2016 ‐ detailně na webu (J. Ehrenberger) 
 výsledky  celorepublikového  „Přeboru  v cykloturistické  aktivitě  2015“  a  krajské 
statistické soutěže „Nejvýkonnější turista oblasti 2015“ (M. Halda) 

 zpráva o hospodaření v r. 2015 (D. Ehrenbergerová) 
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 zpráva revizní komise (Marie Mrázová) 
 diskuse ‐ změna v registraci občanských sdružení na spolky dle nového OZ 
 volba výboru KČT Slovan Pce – očekáváme od Vás rozšíření návrhu kandidátů: 
předseda ‐ Jiří Ehrenberger st. 
místopředseda – Josef Kotyk 
hospodářka – Dagmar Ehrenbergerová 
metodik – Mirek Halda 
matrikář – Petr Dračínský 

 volba kontrolní komise – očekáváme od Vás rozšíření návrhu kandidátů: 
Marie Mrázová – předsedkyně 
Jarmila Vlková 
xxxxxxx 

 volba  statutárního  zástupce KČT Slovan Pce  ‐  Jiří Ehrenberger  st. – očekáváme od 
Vás rozšíření návrhu kandidátů: 

 pověření statutárního zástupce zápisem Klubu do spolkového rejstříku u Krajského 
soudu v HK 

 volba organizačního štábu na zahájení jarní turistické sezóny PK 2017 v Pardubicích 
– očekáváme od Vás rozšíření návrhu kandidátů: 
Josef Kotyk 
Ivo Stříž 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 volba  delegátů  na  oblastní  konferenci  KČT  –  očekáváme  od  Vás  rozšíření  návrhu 
kandidátů: 
Josef Kotyk 
Lubomír Chládek 

 volba delegáta na valnou hromadu PSO ČSTV – očekáváme od Vás doplnění návrhu: 
xxxxxxx 

 volba místa  konání  VČS  2017  –  návrh  Krajský  úřad,  (bývalá  reálka),  Kašparův  sál 
s kapacitou 100 sedících míst. Restaurace „Staré časy“ je pro 170 členný klub malá, i 
když přijde jen polovina členů. 

 schválení plánu akcí na rok 2016 – viz Klubové www 
 schválení změny názvu Klubu na Klub českých turistů Slovan Pardubice, z. s. 
 schválení aktualizace stanov klubu dle NOZ – viz Klubové www, akce leden, VČS 
 schválení místa sídla Klubu ‐ (podána žádost na MmP) 
 schválení Klubových příspěvků na r. 2017 – takto: 
mládež do 26 let .................................... 5,‐ Kč 
dospělí od 27 do 59 let ženy.................. 135,‐ Kč 
dospělí od 27 do 61 let muži ................. 135,‐ Kč 
seniorky od 60 let .................................. 125,‐ Kč 
senioři od 62 let ..................................... 125,‐ Kč 
rodina rodiče + děti ............................... 220,‐ Kč 
rodina prarodiče + vnoučata ................. 70,‐ Kč 
host junior/juniorka............................... 5,‐ Kč 
host dospělý........................................... 135,‐ Kč 
host seniorka od 60 let .......................... 125,‐ Kč 
host senior od 62 let.............................. 125,‐ Kč 
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rodina hostů rodiče + děti ..................... 220,‐ Kč 
rodina hostů prarodiče+vnoučata ......... 70,‐ Kč 

 schválení usnesení VČS. 
 

Základní info k registraci ve spolkovém rejstříku dle nového občanského zákoníku“ (NOZ): 

• rok  2015  byl  posledním  rokem,  kdy  se  každé  občanské  sdružení muselo  ze  zákona  č. 
89/2012 Sb.,  tj. dle NOZ  transformovat na  spolek  ‐ KČT  Slovan Pce nesplnil  zákonnou 
povinnost 

• do  konce  roku  2016  musí  každý  zapsaný  spolek  předat  svému  krajskému  soudu 
aktualizované  stanovy  dle NOZ  ‐  KČT  Slovan  Pce  předpokládá  splnění  této  povinnosti 
zároveň s předchozím bodem krátce po VČS 2016 

• pokud tak Klub neučiní, půjde automaticky ze zákona do  likvidace, tj. čl. schůze si musí 
zvolit likvidátora, který vyrovná dluhy a provede rozdělení majetku dle zákona  =>  konec 
Slovanu je složitá věc  

• povinné  podklady  pro  zápis  do  spolkového  rejstříku  (všechny  musí  být  notářsky 
ověřeny): 

- jména a příjmení statutárních orgánů včetně RČ a adresy trvalého bydliště 
- aktualizované stanovy dle NOZ (§214 až 302) 
- zápis z VČS o volbě statutárních orgánů 
- zápis z VČS o volbě kontrolních orgánů 
- zápis z VČS o volbě výboru, vč. obsazení funkcí 
- souhlas všech zvolených funkcionářů se zápisem do spolkového rejstříku 
- souhlas a potvrzení vlastníka nemovitosti se sídlem Klubu  (podána žádost 

na MmP) 
 

Členský příspěvek zahrnuje: 

 slevy na akcích KČT SLOVAN PARDUBICE pro ty členy KČT SLOVAN PCE, kteří mají platný 
čl. průkaz KČT 

 slevy na akcích jiných odborů KČT ‐ pokud jsou pořadatelem poskytovány 
 možnost nákupu In‐karet ČD IN 50% a IN 50% D za zvýhodněné ceny členům KČT (více na 
webu) 

 slevu na ubytování na chatách KČT a v síti vybraných ubytovacích objektů ve výši 30 až 
70,‐  Kč  /os.  a  noc  včetně  ubytování  ve  více  než  30  chatách  Österreichischer 
Touristenklubu a ve více než 50 chatách Naturfreunde Österreich v rakouských Alpách 

 slevu ve výši 20% na nákup map KČT v infocentru KČT Fügnerovo nám. 3, Praha 2 
 snížené předplatné časopisu TURISTA ve výši 366 Kč/rok (pro nečleny 480 Kč/rok) 
 slevu  ve  výši  5  –  50%  u  smluvních  partnerů karty  Eurobeds  na  poskyt.  služby  nebo 
zakoup. zboží, www.eurobeds.cz. 

 výhody a slevy 5 až 30 % z mnoha oborů (elektro, bydlení, auto‐moto, móda a doplňky, 
cestování,  ubytování,  kultura,  krása  a  zdraví,  potraviny,  e‐shop,  sport)  v rámci 
věrnostního programu Sphere®card, www.sphere.cz  

 
Seznam našich akcí a výletů pro rok 2016 (návrh) je na www.kct‐slovan‐pardubice.info. 
Kontakt  pro  přihlašování  na  výlety  a  zájezdy  (+  pravidla  přihlašování  a  placení  na webu): 

Dagmar  Ehrenbergerová:  egova@seznam.cz,  mobil  739  569  070  a  Klubové  bankovní 
spojení: ČSOB a. s., č. ú. 131627997/0300. 

 
 

dne 14. 1. 2016 aktualizoval předseda klubu  Ing. Jiří Ehrenberger, st. 
  ................................................... 
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NÁVRH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2017 (S ODVODY PRO  JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE) 

 


