POZVÁNKA
na řádné výroční valné shromáždění
Klubu Za starou Prahu
v sobotu dne 23. dubna 2022 od 9,30 hod.
ve kinosále Národního technického muzea
Kostelní 42, Praha 7.

PROGRAM
Jednatelská zpráva
Zpráva o hospodaření Klubu
Revizní zpráva
Volby předsednictva a Domácí rady
Diskuse
Usnesení

Jednatelská zpráva bude uveřejněna na webu https://www.zastarouprahu.cz/ týden před
konáním členského shromáždění.

Vážení členové Klubu Za starou Prahu,
dovolujeme si Vás pozvat na výroční členské shromáždění, které se koná
z důvodu doznívajících protiepidemických opatření stále ještě v čase mírně
posunutém oproti termínu, který nám předepisují stanovy. Přesto věříme, že
naše setkání konečně po dvou letech provizorií prožijeme společně jako
plnohodnotnou společenskou událost.

Členské informace
1.

Členský příspěvek pro rok 2022:
Základní …………………………………………………………………. 600,- Kč
Důchodce, student………………………………………………………. 400,- Kč
Člen, rodinný příslušník člena bez nároku na Věstník…………….. 250,- Kč
Člen – mecenáš ..………………………….……………………… nad 1499,- Kč
Mnozí z Vás již platbu zaslali, tato informace je tedy jen pro ty, kteří tak dosud
neučinili. Členský příspěvek lze uhradit třemi způsoby:
• v hotovosti, a to na členském shromáždění dne 23. dubna 2022;
nebo v knihkupectví Juditina věž (pondělí až pátek 13-18 hod.)
• bezhotovostním bankovním převodem na účet 1933916349/0800,
jako variabilní symbol je třeba napsat členské číslo (uvedeno
v legitimaci Klubu), případně jej sdělíme telefonem (257530599)
nebo e-mailem (juditinavez@seznam.cz);
• složenkou pro zaslání na účet, kde je třeba uvést účet
1933916349/0800 a jako variabilní symbol své členské číslo
z legitimace Klubu.

2.

Členská známka, přiložená k této informaci má pouze symbolický
význam, v žádném případě není dokladem o zaplacení členského příspěvku za
daný rok.

Níže v rámečku naleznete členskou známku na rok 2022. Známka je samolepící.
Vrchní vrstvu stačí lehce sejmout uchopením za barevný okraj a přilepit do
políčka legitimace.

Protože známka není dokladem o zaplacení členského příspěvku,
automaticky ji dostávají s Věstníkem všichni členové. Výjimkou jsou členové,
kteří platí rodinné členství a nedostávají vlastní výtisk Věstníku, pokud o
členskou známku stojí, nechť si ji prosím vyzvednou v knihkupectví Juditina
věž, nebo mohou požádat o její zaslání poštou.
Věříme, že dostát jediné skutečné členské povinnosti, platbě členského
příspěvku, je pro každého ctí a nečiní to nikomu žádné zvláštní potíže. Pokud by
někdo z členů ztratil přehled o tom, zda příspěvek již má pro daný rok uhrazen,
stačí zatelefonovat v době provozu knihkupectví Juditina věž, tj. pondělí-pátek
13–18 hod. (tel. 257 530 599), zeptat se tamtéž osobně (Mostecká 1), případně
e-mailem (juditinavez@seznam.cz nebo zastarouprahu@seznam.cz). Všechny
administrativní úkony ohledně členství (platby členských příspěvků, změny
adres, nové přihlášky i odhlášky) lze provést obdobným způsobem.
Na členy, kteří opomenou zaplatit členský příspěvek za běžný rok, se
v druhé polovině roku obrátíme jmenovitě písemným upozorněním.

3.

Členové Klubu, kteří jsou manželi nebo rodinnými příslušníky se a
nepožadují víc než jeden výtisk Věstníku, mohou využít rodinného členství.
Znamená to, že pouze jeden z členů rodiny platí členský příspěvek v plné výši
600 Kč, resp. 400 Kč, druhý (třetí a další) rodinný příslušník, který je rovněž
řádným členem Klubu, platí ročně jen 250 Kč (viz bod 1).

4.

Prosíme členy, kteří pravidelně používají e-mail, a mají zájem o zasílání
aktuálních informací o akcích Klubu v Juditině síni, aby nám sdělili, svoje emailové spojení na adresu: juditinavez@seznam.cz, pokud již tak dříve
neučinili.

5.

Stanoviska Klubu a další aktuální informace lze též vyhledat na
stránce: www.zastarouprahu.cz. Aktuality zveřejňujeme též na Facebooku na
stránce Klub Za starou Prahu a Juditina věž, kde se lze též zapojit do diskuse.

6.

Členové, kteří e-mail a internet nepoužívají, mohou aktuální informace
o akcích v Juditině věži získat rovněž v našem knihkupectví. Budou jednak
vyvěšeny za výlohou, jednak k dispozici ve formě letáku, nebo zájemcům
sděleny na telefonický dotaz na č. 257 530 599 (pracovní dny 13-18 hod.).

7.

Na základě Usnesení z výročního členského shromáždění 2017, bude
jeden týden před členským shromážděním, tj. od 16. 4. 2022 na hlavní straně
webu Klubu (www.zastarouprahu.cz) zveřejněna jednatelská zpráva za
předchozí období a na vyžádání mailem bude k dispozici zpráva o hospodaření.

Duben 2022

Domácí rada Klubu Za starou Prahu

