
 

Vážení členové klubu a příznivci značky, 
dovoluji si Vás pozvat a zaslat Vám informace o nadcházejících srazech a aktivitách 
Mercedes-Benz klubu České republiky.  
 

 

 

 

 

Dne 10.12.2016 pořádáme jednodenní zájezd do Norimberku na prodejní výstavu 

Retro – BAVARIA 2016. Odjezd bude v sobotu ve 4:00 ráno od zastoupení Mercedes-Benz, 

Daimlerova 2, Praha 4. Návrat tamtéž kolem 22:00. Cena pro členy klubu je 800,-Kč, pro 

nečleny 1.000,-Kč. Přihlášku se jménem účastníka a s kontaktním mobilem zašlete, prosím, 

na email: jiri.kos@mercedes-benz-klub.cz   

Číslo účtu pro platbu předem: 2031031001 / 5500  Reiffeisen banka,  

Variabilní symbol 10122016 

 

 

 

 

Dále si Vás dovolujeme pozvat na Malé předvánoční posezení v příjemném prostředí s lidmi 

z klubu.  Termín je 19. 12. 2016 a začátek v 19:00. Místem setkání je restaurace TEODORO na 

Kunratické spojce v Praze. Součástí programu bude TOMBOLA. Vstupné na posezení je vklad 

do tomboly.   

 

 

 

 

 

 



Již začátkem nového roku 2017 se společně setkáme 7.1.2017 na  

54. Výroční členské schůzi členů Mercedes-Benz klubu Česká republika.  

Díky pochopení a podpoře zastoupení Mercedes-Benz bude probíhat opět v prostorách 

Mercedes-Benz ČR v Praze na Chodově, Daimlerova 2296/2, Praha 4 - Chodov. 

Shromáždění začne v 16:00 a konec předpokládáme v pozdních večerních hodinách. 

 

Předběžný program členské schůze bude následující: 

• Zahájení  

• Volba mandátové, návrhové a volební komise 

• Vystoupení zástupce Mercedes-Benz Česká republika 

• Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2016 

• Zpráva z mezinárodního setkání prezidentů MB klubů 

• Informace o stavu klubového webu MBK ČR a kartách MB ClubCard 

• Zpráva mandátové komise 

• Zpráva technické komise - testace  

• Zpráva o hospodaření  

• Kalendář akcí a návrh rozpočtu na rok 2017 

• Zpráva revizní komise za rok 2015 

• Diskuze  

• Schválení usnesení ČS MBK ČR  

Na 19:30 je připravena večeře s výběrem ze dvou teplých jídel. 

 

Těšíme se na Vás, a budeme čekat hojnou účast.  

Více informací o jednotlivých srazech a akcích naleznete na našem webu a facebooku. 
 

www.mercedes-benz-klub.cz     www.facebook.com/mercedes-benz-klub 
 
 
 
Za Výkonný výbor MBK ČR. 
 

 
Pavol Vávra 

          tajemník MBKČR 
 

Mercedes-Benz klub Česká Republika 
Daimlerova 2 
140 00 Praha 4 
IČO: 68 37 89 71 
www.mercedes-benz-klub.cz 
www.facebook.com/mercedes.benz.klub  


