
 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU  
SCHŮZI ODBORU KČT  

TRUTNOV 
 
 

Výbor odboru KČT Trutnov si Vás dovoluje pozvat na členskou 
schůzi 
 
jež se koná: 
 

ve středu 24. ledna 2018 v 17 hod. 
 

v salonku hotelu PATRIA /Náchodská 358, Trutnov/ - salonek bude otevřen v 16.45.  
 
Členské příspěvky budou vybírány v hale hotelu od 16.30. 
 
Program:  

1. Zahájení /přivítání účastníků, hostí a členů odboru, seznámení s programem jednání, 
dotaz na jeho doplnění, schválení programu/. 

2. Volba mandátové, komise (Tuček, Vlk) 
3. Zpráva o činnosti odboru KČT za rok 2017 
4. Zpráva o hospodaření odboru KČT za rok 2017 
5. Zpráva revizní komise 
6. Návrh rozpočtu na rok 2018 
7. Blahopřání k životním jubileím 
8. Předání ocenění 
9. Diskuze 
10. Zpráva mandátové komise 
11. Volba delegátů a náhradníka na konferenci 
12. Návrh usnesení 
13. Schválení usnesení 
14. Závěr 

 

Po schůzi bude přednáška z cest našich členů 
 
Těšíme se na Vaši účast 
 

Miloslav Vlk Jiří Tichý 

Místopředseda odboru předseda odboru 

 



Informace pro členy odboru 
 
1- VÝBĚR ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2018 

Vybíraný příspěvek na rok 2018 je součtem příslušné částky pro odbor + oblast + 
ústředí. 
 
Celkem: 
Senior základní členství: 190 Kč 
Senior s časopisem Turista: 510 
Dospělý základní členství: 330 Kč 
Dospělý s časopisem Turista: 650 Kč 
 
Rozklad výše členství: 

TYP 
ČLENSTVÍ 

Dospělý Junior 
Senior 

ZdP 
Rodina - nositel 

ú
s

tř
e

d
í 
 Zákla

dní 
150 Kč 90 Kč 90 Kč 300 Kč 

Rozš
ířené 

470 Kč 
z toho: odvod na 

ústředí 150, Turista 
320 Kč 

410 Kč 
z toho: odvod na 

ústředí 90, 
 Turista 320 Kč 

410 Kč 
z toho: odvod na 

ústředí 90 
, Turista 320 Kč 

620 Kč 
z toho: odvod na 

ústředí 334, Turista 
320 Kč 

 oblast  80 Kč 50 Kč 50 Kč 140 Kč 

odbor  100 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 

 
Výhody jednotlivých typů příspěvků pro ústředí: 
Základní: členský průkaz KČT se slevami Eurobeds a SPHARE CARD, úrazové pojištění 
člena, slevy na jízdné ČD (IN karta a km banka), slevy na vybraných akcích KČT, slevy na 
mapy KČT, příspěvky a slevy na ubytování na chatách KČT 
Rozšířené: předchozí výhody a snížené roční předplatné časopisu Turista, sleva 50% na 
konkrétní výstroj např. triko bunda 

 
Vymezení pojmů:  
- junior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 25 let nebo nižšího  

- senior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího 

- dospělý - nepatří věkově do kategorie junior či senior  

- rodina - nejméně jeden rodič nebo prarodič a jedno dítě, příp. vnuk do 25 let  

- invalidní důchodce - člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod  
 
2. ČASOPIS TURISTA – snížená cena ročního předplatného je 320 Kč/rok (plná cena je 

520 Kč/rok).  Od roku 2008 vychází 10 x ročně každý měsíc kromě ledna a července vždy 
na začátku měsíce. 

3. ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ – Úhrada členských příspěvků na rok 2018 musí být 
provedena nejpozději do 30. 1. 2018 a je možno ji provést na Tajném výletu 28. prosince 
2017, a dále před členskou schůzí 24. 1. 2018 mezi 16.30 a 17.00. Hospodář odboru Ing. 
František Teuber bude dále připraven vybírat členské příspěvky na adrese Žižkova 313, 
54101 Trutnov po předchozí domluvě na tel. 723 401 194. 
 
4. WEBOVÉ STRÁNKY ODBORU S ČETNÝMI ZAJÍMAVOSTMI www.kcttrutnov.cz 


