Pozvánka na Konferenci
delegátů
Společnosti dialyzovaných a transplantovaných
20.11. – 22.11.2015
Rekondiční zařízení Společnosti dialyzovaných a transpalntovaných
PENZION PASTVINY
Pastviny 143
Jednání svolal:

Lubomír Jelínek, prezident Spolenosti DaT

Typ jednání:

Konference delegátů v řádném termínu

Řídící schůze:

Dle organizačního řádu Lubomír Jelínek

Zapisovatel:

Jana Bosáková

Časový dohled:

Ing.Josef Civín

Účastníci:

členové Společnosti DaT zvolení za delegáty Konference

Prosím přineste:

NÁVRHY NOVÝCH STANOV

Program

časový rozvrh
16:00-19:00 PÁTEK

Příjezd a prezence, ubytování

19:00-20:00 PÁTEK

Večeře

20:00-20:45 PÁTEK

Zahájení zasedání, doplnění programu

20:45-22:00 PÁTEK

Volná diskuze

22:00-9:00 PÁTEK

Noční klid a snídaně

9:00-9:30 SOBOTA

Zpráva o hospodaření za období 2014 - 2015

Jana Bosáková

9:30-10:00 SOBOTA

Diskuze ke zprávě o hospodaření za období 2014-2015

Jana Bosáková

10:00-10:30 SOBOTA

Zpráva revizní (kontrolní) komise

Ing.J.Civín

10:30-11:00 SOBOTA

Diskuze ke zprávě revizní komise

L.Jelínek

11:00-11:30 SOBOTA

Zpráva o činnosti prezídia za uplynulé období

L.Jelínek

11:30-12:00 SOBOTA

Diskuze ke zprávě o činnosti prezídia

L.Jelínek

12:00-13:00 SOBOTA

Oběd

13:00-13:45 SOBOTA

Návrh úpravy Stanov spolku SpolDaT dle nového zákona

L.Jelínek

13:45-14:45 SOBOTA

Schválení úprav Stanov

L.Jelínek

15:00-17:45 SOBOTA

Jednání o pronájmu penzionu Pastviny, hosté Klára Dušková

L.Jelínek

A Martin Jelínek, jednatelé Dialcorp s.r.o.
18:00-19:00 SOBOTA

Večeře

19:00-22:00 SOBOTA

Volný program diskuze k pronájmu penzionu

recepce

L.Jelínek

22:00-9:00 SOBOTA

Noční klid a snídaně

9:00-9:30 NEDĚLE

Zpráva o hospodaření DIALCORP s.r.o.a následný nájem
penzionu

L.Jelínek

9:30-10:00 NEDĚLE

Návrhy řešení provozu Penzionu

L.Jelínek,Ing.Exner

10:00-10:30 NEDĚLE

Plán práce na další období včetně provozu Penzionu

prezident
Společnosti DaT

10:30-11:30 NEDĚLE

Schválení plánu hospodaření na další období

ekonom Společnosti
DaT

11:30-12:00 NEDĚLE

Příprava usnesení Konference delegátů

Návrhová komise

12:00-13:00 NEDĚLE

Oběd

13:00-14:00 NEDĚLE

Schválení usnesení

Návrhová komise

14:00-14:15 NEDĚLE

Závěr konference

prezident
Společnosti DaT

Důležité doplňující informace: Oficiální program bude ukončen v neděli odpoledne.
Informace o dopravě:
Ti, co pojedou vlastním vozem, mohou jet za A) - od Žamberka směr Šumperk, Ostrava po silnici č.11 až na Šedivec
(poznáte podle čerpacích stanic pohonných hmot po obou stranách silnice asi 6 km za Žamberkem), tam na křižovatce
odbočíte vlevo na Nekoř a Pastviny. *V Nekoři se dáte vlevo a po průjezdu obce pojedete po rovině mírně do kopce, až
uvidíte ukazatel Údolní přehrada a zelený ukazatel - Penzión Pastviny (rekondiční zařízení Společnosti
dialyzovaných), pojedete podle ukazatele vpravo. Po chvíli přijedete na hráz přehrady a budete-li se dívat směrem
k přítoku, uvidíte již náš objekt. Dále nemůžete zabloudit, neboť silnice, po které pojedete, Vás dovede asi po 2 km až k
penzionu.
Za B) od Žamberka směr Šumperk, Ostrava po silnici č.11 asi po 1 km odbočite doleva na Líšnici a Pastviny (silnice
č.312). Po této silnici pojedete až do obce Pastviny, přejedete most a po levé straně Vám zůstane autobusové nádraží, za
ním pak podle ukazatelů Údolní přehrada a Penzion Pastviny (rekondiční zařízení Společnosti dialyzovaných)
odbočíte doprava. Asi po 2 km přijedete k našemu penzionu.
Za C) můžete přijet od Ústí nad Orlicí přes Letohrad směrem na Pastviny až na Šedivec, a tam přejedete silnici č. 11
rovně ( čerpací stanice pohonných hmot Vám zůstanou po levé straně). *V Nekoři se dáte vlevo a dále je cesta popsaná v
bodě A.
Za D) můžete přijet od Králík po silnici č. 312. Potom přijedete do Pastvin a hned na kraji obce Pastviny odbočíte do
leva a asi po 2 km dojedete k penzionu.
Ti, kteří přijedou autobusem nebo vlakem, nám musí oznámit čas a místo příjezdu, abychom mohli zajisti jejich
odvoz do penzionu. Autobus z Prahy jezdí přímo do Pastvin. Vlak má nejbližší zastávku v Letohradě a Žamberku, kde
zastavují i rychlíky. Po účastnících, kteří použijí autobusu nebo vlaku, nebudeme vyžadovat, aby přijeli až odpoledne a
odvoz bude zajišťován po celý den. Totéž platí pro dialyzované, kteří mají dialýzu v den příjezdu.
Kontaktní telefonní a meilové spojení:
Penzion Pastviny: 465 637 519, 465 637109, 777 810 670, penzion@pastviny.cz
Hemodialyzační středisko DIALCORP Rychnov nad Kněžnou: 494 539 881, 494 533 803
Společnost dialyzovaných a transplantovaných PRAHA Jana Bosáková 603 148 672, bosakova@spoldat.cz
Pokud potřebujete zajistit dialýzu v Rychnově nad Kněžnou, je nutné to oznámit předem, a na dialyzační
středisko do Rychnova poslat lékařskou zprávu, případně si s sebou vzít Recormon či Eprex.

Jana Bosáková
za prezídium Společnosti DaT

