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Vážená paní, vážený pane, 
 

dovolujeme si Vás pozvat na výroční schůzi Klubu rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná 
Hora v Praze, která se uskuteční v úterý 5. dubna 2022 od 16 hodin v budově Akademie 
věd ČR, Národní třída 3, Praha 1. 
 

Program výroční schůze: 

❖ Zahájení: Vlastislav Navrátil, místopředseda klubu rodáků 
❖ Zpráva o činnosti klubu rodáků za uplynulé období: Vlastislav Navrátil 
❖ Zpráva o hospodaření klubu rodáků a Nadačního fondu manželů Munkových: Monika 

Trdličková 
❖ Program klubu rodáků na další období: Vlastislav Navrátil 
❖ Volba výboru klubu: Vlastislav Navrátil 
❖ Výroční přednáška: Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta Kutné Hory: „Kutná Hora – 25 let na 

seznamu světového kulturního dědictví UNESCO“ a projekce filmového dokumentu 
Kutnohorské proměny  

❖ Po skončení programu neformální setkání členů klubu a hostů s občerstvením 
 
Doprava autobusem z Kutné Hory do Prahy a zpět: odjezd autobusu z Kutné Hory ve 13.45 
hod. – parkoviště u kruhového objezdu u bývalého kláštera sv. Voršily. Předpokládaný konec 
setkání v 19.00 hod., poté návrat do Kutné Hory, odjezd z Prahy ve 20 hod. 

 
V průběhu setkání bude možné zaplatit 
členské příspěvky Klubu. Členské příspěvky 
100 Kč pro důchodce a studenty a 200 Kč pro 
ostatní členy je možné rovněž uhradit na 
pobočkách Komerční banky hotovostním 
vkladem na účet č. 9313710207/0100 nebo 
převodem na tento účet, variabilní symbol - 
rodné číslo.  
 
Informace o Klubu a jeho aktivitách na 
www.klubrodaku-kutnahora.cz 
nebo Monika Trdličková, tel. 607 188 396 
Vlastislav Navrátil, tel. 603 800 294  

 
 

 
 
Těším se na setkání a jsme se srdečným pozdravem 
 

 
        

Vlastislav Navrátil  Monika Trdličková 
 
 

http://www.klubrodaku-kutnahora.cz/
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Vážení přátelé, 
níže najdete přihlášku do Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze. Klub je 
zapsaným spolkem rodáků a přátel Kutné Hory žijících v Kutné Hoře i mimo ni.   
Posláním klubu je: 

- pečovat o zachování kulturního dědictví vztahujícího se k městu Kutné Hoře; 
- připomínat a zprostředkovat toto dědictví občanům Kutné Hory a široké veřejnosti, a tím 
- posilovat vědomí historické kontinuity a odpovědnosti k městu a k odkazu minulých 

generací; 
- být místem pro vzájemné poznání a tříbení názorů, přispívat k všeobecné osvětě a 

k obohacení společenského života města, spolupracovat přitom se samosprávou města, 
s orgány města a jeho institucemi, s kulturními a vzdělávacími institucemi a s jinými 
občanskými sdruženími; 

- propagovat město Kutnou Horu a přispívat k posilování jeho renomé a prestiže. 
Klub každoročně organizuje celostátní soutěž mladých básníků a kulturní festival Ortenova Kutná 
Hora, pořádá setkání se zajímavými osobnostmi pod názvem Disputace. Významné osobnosti či 
události spojené s městem připomíná klub při seminářích v cyklu „Historie – učitelka života“. Klub 
se podílí i na dalších společenských a kulturních aktivitách v Kutné Hoře. Každoročně se členové 
scházejí na výroční schůzi v Praze.  
Klub je také zřizovatelem Studijního nadačního fondu manželů Munkových, který podporuje 
nadané studenty kutnohorských gymnázií. 
 
Informace o činnosti klubu najdete na www.klubrodaku-kutnahora.cz 
 
Budeme potěšeni, pokud informaci o klubu zprostředkujete i dalším případným zájemcům o 
členství. K přihlášení se za členku/člena klubu využijte, prosím, formuláře níže.  
 
Těšíme se na setkávání. 
 

Vlastislav Navrátil  Monika Trdličková 
 

 
 

KLUB RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY 
 – KUTNÁ HORA V PRAZE 

 

PŘIHLÁŠKA 
DO KLUBU 

 

Adresa: Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze 
 Partyzánská 450 
 284 01 Kutná Hora 
 
 Telefon : 603  800 294 
 klubrodaku.kh@volny.cz 
 www.klubrodaku-kutnahora.cz 
 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………...…… 

 
Datum narození: ………………………………………………………… 

 
Adresa:  ……………………………………..………………… 

 
  ………………………………………………..……… 

 
Místo narození: ……………………………………...........………... 

 
Telefon: ……………………………………………..………... 

 
e-mail:  ………………………………..…………………….. 

 
Datum a podpis: ……………………………………..….……………. 
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Telefon: …………………………………………..………... 

 
e-mail:  …………………………….…………..………….. 

 
Datum a podpis: ……………………………………….…………….
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