
POZVÁNKA  NA  VÝROČNÍ  VALNOU  HROMADU

Rada zve všechny členy Turistického akademického klubu
a samozřejmě i milé hosty s hudebními nástroji i bez nich

do restaurace ve  Sportareálu v Praze 9 - Satalicích
na pátek 1. února 2008 od 19:00 hodin

Program výroční Valné hromady:
1. Zahájení Valné hromady
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti TAKu, zprávy z oddílů
4. Plán činnosti na rok 2008
5. Zpráva o hospodaření za rok 2007
6. Zpráva revizní komise
7. Návrh výše členských příspěvků, diskuse a odsouhlasení
8. Přijímání nových členů
9. Odměny členům TAKu
10. Různé +  diskuse (bude se m.j. řešit otázka přívěsného vozíku)
11. Návrh a schválení usnesení
12. Zakončení Valné hromady

Večeře (smažený vepřový řízek s bramborem, 
nebo přírodní kuřecí řízek s broskví a bramborem)

Po večeři snad jako vždy vypukne nevázaná (pití bude dost) společenská zábava - hudba, 
tanec, pokec třeba až do rána. Na sobotu plánován výlet. Možnost noclehu ve stezkovém 
stylu  (karimatka,  spacák)  o  patro  výš  na  koberci,  bude  i  sprcha!  Snídaně  zajištěna. 
Nezapomeňte na hudební nástroje, pozvěte muzikanty z tras!

Srdečně zve Vaše Rada: Petrof, HoMan, JiVa, KaOb, LeBo, SoVa

Sportareál Praha - Satalice se nachází se na kraji Satalic u fotbalového hřiště, které je nyní 
v rekonstrukci.  Z hlavní  silnice,  po které jezdí  autobus a po které třeba přijedete autem, 
se nedá přehlédnout, ale kvůli zmíněné rekonstrukci hledejte vchod z boční ulice U Arborky 
souběžné s tratí. Tam je také prostorné parkoviště. Restaurace je v prvním patře. 

Doprava tam:
- Metrem B na Rajskou Zahradu a 11 minut autobusem 186 do zastávky Budovatelská 
(na znamení!) Od 17:42 do 20:02 jezdí přesně po 20ti minutách, pak po půl hodině. 
- Metrem C na Ládví a 32 minut opět autobusem 186 přes Prosek, Kbely do zastávky 
Budovatelská - zase je na znamení, ale je na druhé straně kolejí. Bus 186 jede z Ládví 
v 17:43, 18:00, 18:19 a dále po 20ti minutách.
- Vlakem z Vršovic 18:19, hl. n. 18:28, Vysočan 18:38, příjezd do Satalic doufejme v 18:48. 
Nádraží je přímo naproti Sportareálu.

Doprava zpět:
- Bus 186 na metro B např. 21:47 a dále po půl hodině do 23:47.
- Bus 186 na metro C např. 21:11 a dále po půl hodině do 0:41.
- Vlak ve 22:36, Vysočany 22:44, hl. n. 22:55, Vršovice 23:04.


