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Všem členům historické společnosti VERITAS: Svolání valné hromady

Vážená sestro, vážený bratře,

jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu společnosti  VERITAS,
která se bude konat v     sobotu 20. května 2017 od     09.30 hodin ve sborové místnosti v     zadním traktu
sborového  domu  Českobratrské  církve  evangelické  v     Praze  na     Smíchově,  ulice  Na     Doubkové
2040/8, GPS souřadnice: N 50°3,939', E 14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny
členů  nebo  jejich  zplnomocněných  zástupců,  proběhne  od  10.00  členská  schůze,  která  bude
usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2016, zpráva
revizní za rok 2016, rozpočet na rok 2017, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy.
Kromě  těchto  pravidelných  bodů  jednání  schůze  budou  sděleny  informace  o  nových  aktivitách
VERITASv rámci Sítě mezi kontinenty (s Presbyterní církví Koreje) a spolupráci VERITAS s nově
ustaveným subjektem: Spolek přátel muzea České reformace (ve Velké Lhotě u Dačic).

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce
(tedy  i nečleny  VERITAS).  K místu  konání  se lze  dostat  pohodlně  s využitím  pražské  MHD:
Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137
(směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové
pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).
Se srdečným pozdravem za výbor VERITAS Mgr. Miroslav Soukup, jednatel



P L N Á  M O C

Já, níže podepsaný/-á

<jméno, příjmení, datum narození, bydliště>

uděluji plnou moc

<jméno, příjmení, datum narození, bydliště>

k  tomu,  aby  mne  zastupoval/-a  při  jednání  na  valné  hromadě  historické  společnosti  VERITAS,
zejména:

hlasoval/-a mým jménem a podával/-a mým jménem návrhy a připomínky.
Tato plná moc se uděluje na všechna zasedání konaná dne 20. května 2017.

V                                dne                 2017.

Podpis zmocnitele: 

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám.

Podpis zmocněnce:
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