
VVáážžeenníí  ččlleennoovvéé  SSppoollkkuu  UU  DDoobbrréé  nnaadděějjee,,  ččlleennoovvéé  

RRaaddyy,,  jjaakkoožž  ii  VVŠŠIICCHHNNII  ppřříízznniivvccii  nnaaššíí  kkoommuunniittyy,,  

DDoobbrrááccii  nneeččlleennoovvéé,,  kkaammaarrááddii  aa  ppřřáátteelléé!!  
 

V PÁTEK, DNE 27.12.2019, ZVEME DO RESTAURACE MASTON , V OSTRAVĚ-HRABŮVCE 

(a toto pozvání prosím přetlumočte všem Dobrákům a podobně spřízněným duším): 
 

3) VŠECHNY NA JIŽ TRADIČNÍ SPOLEČNÝ POVÁNOČNÍ VEČÍREK,  

      OD CCA 18:30 HOD.,  
 

2) ČLENY NAŠEHO SPOLKU, STÁVAJÍCÍ I BUDOUCÍ, POKUD MOŽNO V PLNÉM POČTU, 

ROVNĚŽ NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OD 17:00 HOD.,  
 

1) ČLENY RADY SPOLKU NA SCHŮZI RADY, KTERÁ ZAČÍNÁ V 16:00. Vás chci 

poprosit, přijďme již alespoň v 15:30, abychom stačili vše připravit, a samozřejmě 
pokud možno všichni (jako vždy), i s ohledem na závažnost programu. 
 

KDE? Všechny tyto 3 akce se konají postupně a návazně v 1. patře restaurace „MASTON“  
( jako v minulém roce, www.maston.cz ), ul. Jiřího Herolda 3/1580, Ostrava-Hrabůvka, 
přístupno všemi tramvajemi směr Dubina, nejbližší zastávka je Josefa Kotase. 
 

AD 2) ČLENSKÁ SCHŮZE:  Vaše účast je velmi důležitá, abychom určitě 

byli usnášeníschopní! Jinak se budeme brzy všichni scházet znovu, což by 
nebylo fér vůči těm, kteří přijdou. Navíc nutnou úpravu Stanov je potřeba 
schválit ještě do konce tohoto roku! 
PŘIPOMÍNÁME PROGRAM: 
 - Úvod a zahájení 
 - Hlasování o usnášeníschopnosti Členské schůze 
 - Výsledky hospodaření + členské příspěvky, schválení rozpočtu pro příští rok 
 - Projednání přihlášek a přijatých členů v tomto roce 
 - Hlasování o schválení návrhu nových stanov 
 - Hlasování o výsledku usnesení z Členské schůze 
 - Diskuse, návrhy, připomínky 
 - Závěr 

 

Po ukončení Členské schůze Vás zveme na PPPOOOVVVÁÁÁNNNOOOČČČNNNÍÍÍ   VVVEEEČČČÍÍÍRRREEEKKK   SSS   MMMNNNOOOHHHAAA   PPPŘŘŘÁÁÁTTTEEELLLIII,  
s příjemnou atmosférou a malým pohoštěním, tombolou, hudbou, zpěvem,  

tancem a další zábavou, ke které, jak doufáme, přispějete i Vy sami. 
Prosíme každého účastníka večírku, aby do tomboly přinesl malý neadresný dáreček. 

 

Těšíme se na Vás! 
Za Radu komunity, a snad mohu napsat, že i za Dobráky,  
ke kterým se rovněž počítám, Radomír Vyvial, místopředseda 
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