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Pozvánka  na  výroční členské  shromáždění 
ve středu 29. ledna 2020 

 

v 18.00 h v Kašparově sále krajského úřadu  na Komenského náměstí  
 

 

 Již od 17.00 hod vybírání členských příspěvků dle níže uvedené tabulky, kde při 
převzetí přelepky na čl. průkaz pro r. 2020 budete podepisovat hromadný příjmový 
doklad o zaplacení čl. příspěvků.  

 

 Přineste si čl. průkazy pro nalepení přelepek (členských známek) na r. 2020, abyste je 
neztratili! 

 

 Chceme Vás požádat, abyste přihlásili do klubu i Vaše děti a vnoučata do 25 
let i když si nejste jisti, že s Vámi budou pravidelně „turistovat“.  Jedině, když půjdou děti 
se svými  vrstevníky, budou turistovat rádi. U dětí zasejete turistické semínko a Slovan 
tak snad nevymře po meči i po přeslici.  
 

 Pokud se nebudete moci zúčastnit výročního členského shromáždění, nezapomeňte 

předem 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. 2020!  

Kontakty na Petra Dračínského: dracinsky@tiscali.cz  mobil: 732 959 402. 
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Body programu VČS:  
 

 zahájení, přivítání hostů 

 schválení programu VČS 

 předání ocenění a diplomů KČT 

 volba mandátové a návrhové komise – očekáváme od Vás, že se zapojíte:  

 zpráva o činnosti klubu v r. 2019 – předseda 

 výsledky „Přeboru v cykloturistické aktivitě ČR“ za rok 2019 

 výsledky soutěže „Nejaktivnější turista oblasti“ za rok 2019 – metodik 

 zpráva o hospodaření v r. 2019 - hospodářka  

 zpráva kontrolní komise – předsedkyně kontrolní komise 

 návrh plánu akcí na r. 2020 – předseda (detailně na webu) 

 návrh výboru KČT Slovan Pce –  očekáváme od Vás rozšíření návrhu kandidátů:   

 předseda ‐ Jiří Ehrenberger st.   

 místopředseda – Josef Kotyk   

 hospodářka – Dagmar Ehrenbergerová   

 matrikář – Petr Dračínský 

 metodik – Mirek Halda   

 návrh  kontrolní komise – očekáváme od Vás rozšíření návrhu kandidátů: 

  Marie Mrázová – předsedkyně KK 

  Marie  Kadeřábková  – členka KK 

  Jarmila Talacková – členka KK 

 návrh  na členy oblastních orgánů KČT - očekáváme od Vás návrhy kandidátů  

 návrh  5 delegátů Slovanu na oblastní konferenci KČT - očekáváme od Vás návrhy kandidátů: 

stanovený klíč - 1 delegát na započatých 50 členů 

 Josef Kotyk 

 diskuse 

 zpráva mandátové komise  

 zpráva návrhové komise  

 volba výboru a  kontrolní komise  KČT Slovan Pce 

 volba statutárního zástupce  KČT Slovan Pce 

 schválení plánu akcí na rok 2020 

 volba 5 delegátů na oblastní konferenci KČT 

 volba delegáta na valnou hromadu Pardubické Sportovní Organizace 

 schválení usnesení VČS 

 závěr 

 


