Pozvánka
na členskou schůzi
Klubu chovatelů collií a sheltií Praha,
která se koná
v sobotu 17. března 2012 od 11.00 hod.
v pensionu Český statek, Praha 9
Program členské schůze:
1.

Zahájení, volba mandátové a návrhové komise

2.

Zpráva o činnosti Klubu v roce 2011

3.

Zpráva matrikářky Klubu za rok 2011

4.

Zpráva správce DPK za rok 2011

5.

Pokladní zpráva

6.

Vyhlášení klubových soutěží za rok 2011

7.

Rámcový plán činnosti pro rok 2012

8.

Pes Roku – úprava bodovací tabulky

9.

Sportovní Pes Roku – schválení pravidel

10.

Aktualizace bonitačního a zápisního řádu – dle dohody s druhými
Kluby + soulad s nadřazenými řády

11.

Podpora zdraví - návrh úpravy klubových poplatků

12.

Návrh klubového kalendáře pro rok 2013

13.

Diskuze

14.

Usnesení

15.

Závěr a ukončení schůze – předpoklad ukončení v 16:30

Přítomnost psů je možná a vítaná, zejména u vítězů klubových soutěží.
Občerstvení zajištěno.

Adresa Pensionu Český statek včetně příjezdů zde:
http://www.ceskystatek.cz/
Jak se dostanete na místo:
Vlakem + MHD:
Z vlakového nádraží Praha Masarykovo n. do zastávky Praha-Dolní Počernice. A pak
buď pěšky nebo autobusem č. 263 (v sobotu jezdí jeden do hodiny) do zastávky
Stará obec. Pension je hned vedle.
Pokud zvolíte jiný typ MHD než vlak, pak hledejte spojení do zastávky Stará obec.

Autem z dálnice D1 Praha - Brno:
Při jízdě směrem z Prahy do Brna:
Odbočte z Brněnské na Spořilov, prvním exitem na Mladou Boleslav, Hradec Králové
najeďte na Jižní spojku, po té pokračujte 4,5 km, dále po Štěrboholské spojce
3,2km, minete Europark Šterboholy popravé straně, za ním první exit je na Dolní
Počernice. Odbočíte doleva přes dálnici, pak 1,5 km po ulici Národních hrdinu, přes
koleje a po cca 400 m odbočíte doleva do ulice Stará obec, Pension Český statek.

Parkování:
Parkování možné v okolních ulicích pensionu. U pensionu je málo místa,
doporučujeme parkovat v okolních ulicích, v sobotu by neměl být velký problém
najít dostatek volných míst.

