
Klub chovatelů andulek z.s. 
           

POZVÁNKA na VČS 

 
 

     Dne 28. března 2015 od 9.30 hod. se koná  v Roztokách – Žalově   
v restauraci  Na růžku, ulice Husova. výroční členská schůze KCHA z.s. 
 
Program:     prezentace 9.00 – 9.30 hod. 
             zahájení v 9.30 hod. (program schůze bude upřesněn v den konání) 
                    závěr (ve 12.00 - 13.00 hod.) 
 
     Členské příspěvky na rok 2015 činí 500,- Kč . Ti z Vás, kteří ještě neuhradili 
příspěvky na rok 2015, tak mohou učinit na VČS. Ostatní uhradí členské 
příspěvky dle zaslaného návodu převodem na účet nebo složenkou. 
      
     VČS se koná v Roztokách – Žalově v restauraci Na růžku, ulice Husova. Ti, kteří 
chtějí využít Pražské hromadné dopravy, pojedou autobusem č. 340 ze stanice 
Vítězné náměstí (Kulaťák) směr Roztoky, až na konečnou stanici Žalov – Levý 
Hradec. Od zastávky se vrátí cca 20 m a projdou ulicí Alšova do ulice Husova. Zde 
se dají vlevo a na konci ulice se nachází restaurace Na růžku. Autobus odjíždí 
z Vítězného náměstí (nástup na Evropské ul.) v 08:17 hod. 
 
Příjezd vozidlem je možný dvěma způsoby. 

1. Kdo znáte trochu Prahu! Z Vítězného náměstí (Kulaťáku) do ulice 
Jugoslávských partyzánů a dále po hlavní silnici podél Vltavy. Stále po hlavní 
(ul. Riegrova, Nádražní a Lidická) projedete celé Roztoky, až přijedete 
k zastávce autobusu na křižovatce Lidická x Přemyslovská. Zde odbočíte 
vpravo do ul. Přemyslovská a po 400 m opět vpravo do ul. Husova, na jejímž 
konci je restaurace Na růžku. 

2. Cestu do Kněževse znají všichni. Sjedete z R7 na stejném sjezdu, ale pozor!!! 
odbočíte na Tuchoměřice, které projedete a budete pokračovat na Lichoceves – 
Velké Přílepy a směr Roztoky. Přijedete po ul. Přílepská, kde  za benzinkou na 
křižovatce odbočíte vlevo do ul. Přemyslovská a po 400 m vpravo do ul. 
Husova, na jejímž konci je restaurace Na růžku. 

 
Na Tvoji účast při výroční členské schůzi se těší 
                                                                                          Luděk Cikán 
                                                                                      jednatel  KCHA z.s.  


