
 
VĚČNĚ  MLADÍ  VARÁCI 

ZO  SDČR, os. 
Severní 869/5 
Karlovy Vary 
 

                                            POZVÁNKA    
 
na 1. Výroční členskou schůzi ZO SDČR, os, Severní 5, Karlovy Vary, která 
se koná  v úterý 28.dubna 2015  ve 14,00 hodin ve velkém sále Alžbětiných lázní 
Karlovy Vary s tímto programem: 
 
   
  1. zahájení – přivítání hostů     p   Kameník 
  2. volba komisí – mandátová a návrhová   pí  Štorkánová 
                               volební     pí  Štěbetáková 
  3. zpráva o činnosti organizace  za  rok 2014  p   Kameník 
  4. zpráva o hospodaření  za rok 2014   pí  Krausová 
  5. zpráva kontrolní komise  za rok 2014   pí  Fišerová 
  6. zpráva mandátové a návrhové komise   pí  Štorkánová 
  7. zpráva volební komise     pí  Štěbetáková 
  8. diskuze k navrženým kandidátům    
  9. volby        pí  Štěbetáková 
10. plán činnosti na rok 2015      předseda – předsedkyně ZO 
11. rozpočet na rok 2015      pokladní ZO 
12. diskuze 
13. zpráva návrhové a mandátové komise   pí Štorkánová 
14. závěr        předseda – předsedkyně ZO 
15. občerstvení – volná zábava.    členstvo 
 
 
Před schůzí od 13.00 hod je možné zaplatit členské příspěvky na rok 2015 
ve výši 50,00 Kč. 
 
Na Vaši účast i dochvilnost se těší  
 
 
        VÝBOR  ZO SDČR 
        Severní 5 
        Karlovy Vary 
 
 
 

 



VĚČNĚ  MLADÍ  VARÁCI 

ZO  SDČR, os. 
Severní 869/5 
Karlovy Vary 
 
 

                          POMOZ  I  TY 
 
zlepšit činnost naší základní organizace svými návrhy, náměty či připomínkami 
vyplněním tohoto dotazníku, který odevzdej v Klubu důchodců v Alžbětiných  
lázních do  Výroční členské schůze nebo přímo při prezenci na této Výroční členské  
schůzi. 
 
1.  hlavní činnosti naší organizace – poznávací zájezdy  ano  ne 
                                                       -  kulturní akce   ano  ne 
                                                       -  turistika   ano  ne 
                                                                -   taneční  zábavy  ano  ne 
                                                                -   společenské hry  ano  ne 
                                                       -  vzdělávací činnost  ano  ne 
2.  poznávací zájezdy                    -  muzea    ano ne  
                                                       -  hrady, zámky   ano  ne 
                                                       -  turistické zajímavosti ano  ne 
                                                       -  výstavy, nákupy  ano  ne 
                                                       -  domácí zájezdy  ano  ne 
                                                       -  zahraniční zájezdy  ano  ne 
3.  kulturní  akce                            -  divadlo    ano  ne 
                                                       -  koncerty vážné hudby ano  ne 
                                                       -  koncerty pop-music  ano  ne 
4.  členské schůze                          -  1x  za 3  měsíce  ano  ne 
                                                       -  1x  za  6  měsíců  ano  ne 
                                                       -  1x  za  9 měsíců  ano  ne 
                                                       -  1x  za  rok   ano  ne 
5,  informace členské základně     -  SMS  zprávami  ano   ne 
                                                      -   E-mailem   ano  ne 
                                                      -  dopisem   ano  ne 
6,  družební styk                            -  Německo   ano  ne 
                                                       -  Slovensko   ano  ne 
7.  možnost zajištění sponzorování   materielně   ano  ne 
                                                       -  finančně   ano  ne 
8,  pomoc při zajišťování akcí       -  pořadatelská   ano  ne 
                                                       -  kuchyně, výčep  ano  ne 
                                                       -  manuelní a pod.  ano  ne 
9.  znáte  Word  a  Excel                                            ano ne 

d ě k u j e m e 


