
  

 Klub českých turistů Slovan Pardubice 

 Evropský spolkový dům, Pernštýnské náměstí 55, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice  

       KČT Slovan Pardubice strana 1 (celkem 2) www.kct-slovan-pardubice.info 

  66 let nepřetržité činnosti  1951 - 2017 

 

Pozvánka  na  výroční členské  shromáždění  
ve středu 25. ledna 2017 

 

 
v 18.00 hod v restauraci Staré Časy v Havlíčkově ulici 

u rychlodráhy č. p. 1080. 
 

 

 Již od 17.00 hod vybírání členských příspěvků dle níže uvedené tabulky. 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 či po přeslici. Navíc se zvýší naše šance na získání dotací.  

 U prezence prosím překontrolujte aktuálnost svých dat včetně č. mobil. telefonu a e-mail adresy.  
 Přineste si čl. průkazy pro nalepení přelepek (členských známek) na r. 2017! 
 Možnost večeře za dobrou cenu, ale každý si konzumaci hradí sám. 

 

 
Body programu:  

 volba mandátové a návrhové komise 
 zpráva o činnosti klubu v r. 2016 - předseda 
 výsledky Přeboru v cykloturistické aktivitě za rok 2016 a soutěže „Nejaktivnější turista oblasti“ pro 

rok 2016 - metodik 
 zpráva o hospodaření v r. 2016 - hospodářka  
 zpráva kontrolní komise – předsedkyně kontrolní komise 
 informace k ZJTS 2017 – předseda organizačního štábu 
 diskuse  
 schválení plánu akcí na rok 2017 
 schválení delegátů na oblastní konferenci KČT a valnou hromadu PSO, z. s. 
 schválení usnesení 
 
Kontakt pro přihlašování na výlety a zájezdy: 

Dagmar Ehrenbergerová: egova@seznam.cz  mobil: 739 569 070 

 
Pravidla přihlašování a placení na výlety a zájezdy: 

www.kct-slovan-pardubice.info/sub/prihlasovani.htm   
 

Podmínky odhlašování výletů a zájezdů: 

www.kct-slovan-pardubice.info/sub/odhlasovani.htm   
 
 

Klubové bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú. 131627997/0300 
Návrh ročního plánu akcí KČT SLOVAN PARDUBICE  pro rok 2017 je na  

www.kct-slovan-pardubice.info/sub/2017/akce_01.htm 

 

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. 2017!  

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