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1. Pozvánky: 

25.3. – 31.3.2018 Rekondice Vráž u Písku, vedoucí p. Stejskalová tel. 737 865 543 

                            Záloha ve výši 6500,-Kč je splatná před zahájením pobytu p. Stejskalové 

                           Záloha na hromadnou dopravu 1000Kč  bude hrazena doplatkem na místě.  

 

12.4.2018  Volební členská schůze od 14hod.  v TOTEMU,  svoz  p. Dobrý 728 777 661       

         Program: Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2017, plán činnosti a rozpočet na rok 2018 

                         : Prosíme zájemce o svoz, aby požadavky nahlásili nejpozději do 4.4.2018 

 

16.5.2018 Zájezd – Konstantonovy Lázně, informace a  přihlášky na schůzi  p. Stejskalová 

                                                                  

2. Kontakt  s výborem je možný nadále telefonicky, e–mailem,  po domluvě osobně na schůzích                         

výboru v zasedačce ÚMO2, Koterovská 83,  obvykle prvou středu v měsíci od 13h 

 

VOLBY  

Předsedkyně VoP STP v ČR Mgr. Olga Puflerová svolává 

na čtvrtek 12. 4. 2018   členskou schůzi. 

Schůze se koná od 14h v zasedací  místnosti TOTEMu. 
 

Hlavním úkolem členské schůze je volba nového výboru a revizní komise VoP STP v ČR. 

Důvodem k volbám je to, že  28. 2. 2018 skončilo pětileté funkční období stávajícího výboru. 

   

Výbor žádá všechny členy VoP, aby se schůze zúčastnili. Je to nutné k tomu, aby schůze byla 

usnášení schopná a mohla proběhnout volba nového výboru a revizní komise. Jestliže nebude výbor a 

revizní komise zvolena, hrozí v krajním případě i ukončení činnosti naší organizace. 

 

Jestliže se ze závažných důvodů se volby nemůžete zúčastnit, tak se můžete nechat při volbě zastoupit 

na základě řádně udělené písemné plné moci.  Zmocněncem může být i náš člen. (Stanovy STP ČR, 

Čl. VI, odst.6).   Plnou moc můžete předat zmocněnci nebo jí zaslat na adresu naší organizace: 

Vozíčkáři Plzeňska, Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň. 

 

Návrhy kandidátů do výboru a  revizní komise přijímá do 12. 4. 2018 p. Mossószyová 608 524 177 

  

Po rozpravě ve výboru, vyjádřili svůj souhlas s kandidaturou do nového výboru VoP: 

 Předsedkyně: p.Stejskalová   

Členi:  p.Dobrý, p.Koupilková, p.Mošna, p.Varvařovská, p.Vyskočil, p.Vyskočilová 

 

Do revizní komise: 

Předsedkyně: p.Reiserová 

Členi: p.Boudová, p.Pacanda 

                                                                                                                              7.3.2018 výbor VoP 
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