Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti

Stred 66/61, 017 01 Považská Bystrica
IČO 34059849

Pozvánka
Srdečne Ťa/Vás pozývame na víkendové stretnutie, spojené s výročnou členskou schôdzou nášho jaskyniarskeho klubu, ktorá sa
uskutoční v sobotu 4. februára 2012 o 13.30 hodine v Rekreačnom zariadení Podskalie (pozor, nie RZ Priedhorie!).
Program:
1. Obed
2. Otvorenie, správa o činnosti a hospodárení za rok 2011,
ocenenie najaktívnejších členov
3. Hlavné zámery činnosti na rok 2012
4. Diskusia

5. Organizačné otázky, prijímanie nových
členov a čakateľov
6. Rozličné
7. Uznesenie, záver

Kto bude môcť, nech príde už v piatok 3. 2., odchod je v nedeľu 5. 2. V piatok večer a po schôdzi bude spoločné posedenie s
premietaním jaskyniarskych filmov, spievaním pesničiek a pod. Podľa záujmu a počasia sa v sobotu dopoludnia pred schôdzou
a v nedeľu plánuje návšteva niektorej z krasových lokalít v okolí (Podskalský Roháč, Závadské jaskyne, prípadne iné jaskyne; potrebný
jaskyniarsky výstroj). Pri dostatku snehu si možno so sebou vziať bežky. Rodinní príslušníci, priatelia/ľky a priaznivci jaskyniarov sú
vítaní.
Odchody autobusu smer Pružina v piatok z AS Považská Bystrica 10.15 alebo 14.55, príchod do Ďurďového (zast. Ďurďové-tábor)
10.57, resp. 15.38; v sobotu odchody z AS Pov. Bystrica 6.35, 10.15 alebo 12.10, príchod 7.23, 10,57 (zast. Ďurďové-tábor) alebo 12.48
rázcestie Ďurďové, kde treba počkať na prípoj 12.55 z Pružiny s príchodom na zast. Ďurďové-tábor 12.56). Pri ceste autom prejsť cez
Tŕstie (neodbočujte na Podskalie), odbočiť až pred Pružinou doľava na Ďurďové a po 1 km znova doľava na príjazdovú cestu do RZ
Podskalie. Ubytovať sa možno priamo v rekreačnom zariadení, cena za ubytovanie: 10 € za osobu a noc. V piatok bude zabezpečená
večera pre prihlásených (cca 4 €), v sobotu raňajky, obed a večera (spolu cca 12 €), v nedeľu raňajky (2 €), prípadne obed (5 €). Pri
večernom posedení radi ochutnáme Vaše špeciality – koláčiky, klobásky, jednohubky, slivovičku... :-) So sebou si zober/te prezuvky
a členovia klubu aj členské preukazy a peniaze na zaplatenie členského za rok 2012 (v SSS 10 eur). K dispozícii (pre tých členov, ktorí
ich ešte nedostali) budú najnovšie čísla Spravodaja SSS a vreckové kalendáriky 2012.
Tvoju/Vašu účasť potvrď/te čím prv, najneskôr do konca januára na tel. čísle 0905 488 028, večer aj 042/432 10 64, e-mailom na:
kortman@kniznecentrum.sk alebo bohuslav.kortman@speleostrazov.sk, kde dostanete aj podrobnejšie informácie. O mieste stretnutia
sa môžete informovať aj na internete: www.podskalie.sk.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Za výbor jaskyniarskeho klubu
Bohuslav Kortman v. r.

