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Pozvánka  na  výroční členské  shromáždění 
ve středu 30. ledna 2019 

 

v 18.00 hod v Kašparově sále krajského úřadu  
na Komenského náměstí č. p. 120  

 
 
 
 

 

 Již od 17.00 hod vybírání členských příspěvků dle níže uvedené tabulky, kde při převzetí přelepky 
na čl. průkaz pro r. 2019 budete podepisovat hromadný příjmový doklad o zaplacení čl. příspěvků.  
 

 Přineste si čl. průkazy pro nalepení přelepek (členských známek) na r. 2019, abyste je neztratili! 
 

 Jako prezenční listina bude využit hromadný seznam podpisů souhlasu se zpracováním 
osobních údajů (GDPR).  
Seznamte se prosím předem na našich www stránkách http://www.kct-slovan-
pardubice.info/sub/2019/vylety_a_akce_01.htm jak s informacemi o zpracování GDPR, tak 
s obsahem podepisovaného souhlasu se zpracováním GDPR pro ČUS i KČT.  
Takto druhým a posledním podpisem pro tento den „zabijete tři podpisové mouchy jednou 
ranou“. 
 

 Seznamte se prosím předem na našich www stránkách http://www.kct-slovan-
pardubice.info/sub/2019/vylety_a_akce_01.htm s návrhem novely stanov ústředního KČT, 
zejména částí týkajících se odborů. Vaše připomínky budou zahrnuty do usnesení VČS a poté 
předány ústředí KČT. 
 

 Chceme Vás požádat, abyste přihlásili do klubu i Vaše děti a vnoučata do 25 let a brali je na výlety. 
I když nebudou pravidelně „turistovat“ – u dětí zasejete turistické semínko a Slovan tak snad 
nevymře po meči i po přeslici.  

 
 Objednejte si časopis TURISTA. Roční předplatné v rámci rozšířeného členství pro členy KČT činí 

390 Kč, platí se současně s členským příspěvkem.  
Jednotlivcům se základním členstvím nebude poskytnuta sleva z předplatného.  
Cena pro nečleny KČT je 550 Kč. 
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Body programu VČS:  

 

 zahájení, schválení programu 
 
 volba mandátové a návrhové komise 

 
 předání ocenění a diplomů 

 
 zpráva o činnosti klubu v r. 2018 – předseda 
 
 výsledky „Přeboru v cykloturistické aktivitě ČR“ za rok 2018 
  výsledky soutěže „Nejaktivnější turista oblasti“ za rok 2018 – metodik 

 
 zpráva o hospodaření v r. 2018 - hospodářka  
 
 zpráva kontrolní komise – předsedkyně kontrolní komise 
 
 diskuse 
 
 zpráva mandátové komise  
 
 schválení plánu akcí na rok 2019 
 
 schválení delegátů na oblastní konferenci KČT - stanovený klíč (1 delegát na 100 členů) 
 schválení delegáta na valnou hromadu Pardubické Sportovní Organizace, z. s. 
 
 schválení usnesení 
 
 závěr 
 
 
 
 

Pokud se nebudete moci zúčastnit výročního členského shromáždění, nezapomeňte kontaktovat 

matrikáře Petra Dračínského a potvrďte svůj zájem o pokračování členství zaplacením členského 

příspěvku buď jemu osobně nebo na účet klubu. Jinak budete, dle propozic ústředí KČT, vyřazeni z 

evidence k 31. 1. 2019!  
 

Kontakty na Petra Dračínského: dracinsky@tiscali.cz  mobil: 732 959 402. 
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Stupeň 
členství 

Junior Dospělý Senior Rodina Host 

do 25 let od 26 let 
muži od 61 let 
ženy od 61 let 

--- --- 

Základní 130 350 250 

650 + 5/os. 10 (junior) 

(rodiče) 

150 (dospělý) 

500 + 5/os. 

130 (senior) (prarodiče) 

Rozšířené 520 740 640 

1040 + 5 /os. 

0 

(rodiče) 

890 + 5 /os. 

(prarodiče) 

TOP 1300 1570 1460 1750 + 5/os. 0 

Společné 
s Alpen 
Verein 

ALPENVEREIN.CZ + KČT základní členství 
 

dospělí roč. 1955 - 1958                         1 720 Kč 
dospělí roč. 1959 - 1991                         1 830 Kč 
dospělí roč. 1992 - 1995                         1 460 Kč 
dospělí roč. 1996 - 2000                         1 350 Kč 
dospělí roč. 1954 a starší                       1 350 Kč 
zdravotně postižení                                   790 Kč 
děti a mládež - do roč. 2001 a mladší   790 Kč    
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