VĚZEŇSKÁ DUCHOVENSKÁ PÉČE
Soudní 1a, 140 67 Praha 4
tel. 244 024 435, fax/tel 244 024 436, e-mail: rbalcarova@grvs.justice.cz

V Praze dne 21.2. 2014

VŠEM ČLENŮM VDP
Výkonný výbor Vězeňské duchovenské péče svolává výroční členskou schůzi na
čtvrtek 27. března 2014 v 9,30 hod. do sboru CČSH, Praha 6, Wuchterlova 3
Mapku najdete na druhé str. tohoto dokumentu
Členská schůze je nejvyšším orgánem VDP, tvoří ji všichni členové tohoto občanského sdružení.
Je schopná usnášení za účasti nejméně dvaceti členů.

Předběžný program




















pobožnost
zahájení, formální náležitosti schůze
úvodní slovo předsedkyně
zpráva o činnosti předsedkyně za r.2013
zpráva o činnosti VV VDP za r. 2013
zpráva hospodářská a revizní za r. 2013
rozprava ke zprávám
přijetí podaných zpráv
nové stanovy a rozprava k nim
hlasování o stanovách
volba revizní komise
píseň
modlitby
představení nových členů VDP
představení nových kaplanů
informace o VDP
ukončení členské schůze
POLEDNÍ PŘESTÁVKA BUDE DLE ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ

Poznámky:






– předsedkyně: 603 842 298
přesný program obdržíte na místě; konec jednání ČS v cca 16 hod.
pohoštění zajištěno
počítejte s tím, že bude k dispozici literatura pro klienty
návratky (najdete na poslední straně) odešlete nejpozději do 15. března 2014 na adresu VDP
uvedenou v záhlaví (e.mailem, popř.poštou)
HOT LINE

Na setkání se těší,

R.Balcarová
předsedkyně VDP

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 120 00 Praha 2, Jugoslávská 19
č.ú. 8086339/0800
IČO 6045 9344

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 6 - Dejvice
Wuchterlova 567/3, 16000, Praha-Dejvice
GPS: 50°5'51.850"N, 14°23'50.622"E

Pojedete-li MHD, je to trasa metra „A“,vystoupíte na konečné stanici „Dejvická“.
Vystoupáte zadním schodištěm do foyer a pravým východem vyjdete na „Vítězné
náměstí“. Minete tramvajovou zastávku „Vítězné náměstí“ a přejdete k prodejně „Žabka“.
Poté první ulicí vlevo k poště. Půjdete kolem pošty doleva a na náměstí po pravé straně
uvidíte velký kostel, který je Vaším cílem. Cíl je mapce zvýrazněný červeně.
POZOR, když budete stát čelem ke kostelu, půjdete doleva, kde je zvláštní vchod do sálu;
tam bude probíhat naše členská schůze.
Pojedete-li autem, zadejte si do Vaší GPS potřebné informace a najdete nás. Dobrá
zpráva je ta, že v Praze 6 nejsou parkovací zóny a tudíž můžete zaparkovat kdekoliv.
Přesto upozorňuji, že v Praze najít volné parkovací místo není jednoduché; měli byste
tedy počítat s dostatečným časovým limitem potřebným k zaparkování. Určitě se zkuste
orientovat k vlakové trati, kde snad bude nějaké místo volné.
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………………………………Členská schůze VDP – 27.3. 2014………………………………
JMÉNO:……………………………………………………………………
CÍRKEV:……………………………….
OBĚD:

ano

ne

VEGETARIÁNSKÝ:

ano

ne
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