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Športový klub HCK JAMES PÚCHOV:

Názov: HOROLEZECKO CYKLISTICKÝ KLUB JAMES PÚCHOV

Vznik: 01.08.2011
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Adresa: Okružná 1426/40,

020 01 PÚCHOV

IČO: 42152755

DIČ: 2023342046

Banka: Tatra banka, a.s. Púchov
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Účet: 2923862724/1100

IBAN: SK89 1100 0000 0029 2386 2724

Predseda: Marcel Drobný +421424384232

2019 - 2% pre Športový klub HCK JAMES PÚCHOV za rok 2018
Formulár Vyhlásenie.

Formulár Potvrdenie.

2019

Dobrý deň vážení a milí členovia HCK JAMES PÚCHOV a ŠK MATTERHORN PÚCHOV.
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Blíži sa marec, až neskutočne rýchlo, a tým aj termín stretnutia členov HCK a ŠK, zvaného výr
očná členská schôdza
. Termín bol stanovený na druhý marcový piatok, t.j.
08.03.2019
.
Miesto
a
čas
ako
obyč.
Ostatné
záležitosti
Zatiaľ
sa majte
a tešte
sa. uverejníme po návrate NÁŠHO PREDSEDU.

2018

Dobrý deň vážení a milí členovia HCK a ŠK MATTERHORN.

V prílohe Vám posielam pozvánku na výročnú členskú schôdzu. Ja to originál z Nepálskych
športových novín, v ktorých sa to našemu predsedovi podarilo uverejniť. Na prelepenom texte je
krátky preklad do slovenčiny. Ostatný text je vlastne len omáčka, ktorá hovorí o jedinečnosti
nášho jediného a jedinečného predsedu počas jeho pobytov v nepálskych horách. tak príjemné
čítanie. Text sa číta sprava doľava a odspodu nahor.
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V mene neprítomného predsedu výbor HCK a ŠK

{phocagallery view=category|categoryid=20|imageid=2996}

2017

Dobrý deň, vážení a milí členovia HCK a ŠK.

Správa od našeho najvyššieho, jediného, samozvaného a navždy zvoleného predsedu Marcela
I. Drobného: Keďže sa stretol rok s rokom, bolo by zahodno, (podľa uváženia najvyššieho) aby
sa stretli aj jeho poddaní. Najlepšie by to bolo dňa 10-teho, v mesiaci marec 2017 l.p. Miesto
stretnutie je PIZZÉRIA Nové Nosice, tak + - 18,00 hod. + - = 5 minút, maximálne 10.
Povinnosťou každého príchodzieho na stretnutie je doviesť daň pre mocipánov vo výške 25,00
EUR. V prípade dopredu ospravedlnenej neúčasti, treba daň poslať predsedovi aj s kolkovou
známkou (1 kg klobásy domácej a 1 liter tiež domácej) Okrem iného sa budeme aj kamarátiť,
možno aj pivko a vínko popíjať a pizzu papkať. Útratu hradí predseda z vlastného (našeho).
Môžete doniesť aj nejaké obrázky - pohyblivé, alebo nepohyblivé, ako aj nejaké príhody z aktivít
budú vypočuté, hlavne ak budú srandovné a krátke. A hlavne Vás do rici koze pozdravuje.

Marcel I. Drobný
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2016

Telegram od najpopulárnejšieho, jediného a všetkými členmi, HCK a ŠK MATTERHORN
milovaného predsedu Marcela I. Drobného:

piatok o 18 hod STOP vyrocna schodza STOP pizzeria nove nosice STOP 4 marca tohto roku
STOP pridi STOP CD a DVD z cinnosti alebo srandy vitane STOP budu preukazy STOP
brátislava ich zdrazela STOP james
26
eur
alpenverein
61
STOP a furt nemaju dost STOP jako nasa vlada STOP popijeme STOP marcel sk/hck STOP
tak co? STOP moc nerozmyslaj STOP Napísal a poďakoval sa Marcel I. , predseda

2015

Opäť sa rok s rokom stretol a stretneme sa aj my. Už je to definitívne (možno Vám to prišlo
poštou), ale pre istotu. Predseda naplánoval stretnutie členov HCK JAMES a ŠK
MATTERHORN
,
spojené s úhradou členského - 21 európskych koruniek (všetci členovia) pre sifónkárov a 61
éčiek (okrem predsedu) pre ALPENVEREIN (kto má). Predmetné korunky a éčka treba doniesť

5/8

Vitajte

v
šiesty deň tretieho mesiaca r.p.2015
o
18 hodine
(presne), ku KOŽOVI do PIZZÉRIE
. Okrem financií si doneste aj foto, video a podobné médiá z činnosti alebo nečinnosti. Nechám
na Vás.

Poďakoval a podpísal Marcel, predseda.

2014

A je tu rok 2014.

Stretol sa rok s rokom a my by sme se mali tiež. Takže: opakuje sa pozvánka pod čiarou (tá z
minulého roka), mení sa len dátum: siedmy deň tretieho mesiaca r.p. 2014. Čas. miesto a
ostatné náležitosti sa nemenia (zatiaľ). A nemení sa ani program. Ostatne, pozvánky Vám budú
v krátkej dobe rozposlané, takže tam to bude čierne na bielom (možno aj tmavé na bledom). Ale
to je už iba detajlíček takýýýýýýýto malllllllliiiiiiiiinký.

S úctou Váš ešte stále predseda

Marcel Drobný z Dubkovej pri Púchove, trinásteho dňa prvého mesiaca r.p. 2014
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Milá priateľka, priateľ prírody, skalného materiálu a cyklov (mono aj bi).

Ak budeš mať náladu a nájdeš si pár chvíľok času, namiesto nejakej hlúpej, si myslím,
vymyslenej roboty, ktorá Ťa aj tak POČKÁ a NEUJDE Ti, tak zdvihni zadok a dokiep sa v piatok
01. marca r.p. 2013 o takej, čo ja viem - ale najnesôr, 18 hodinke 0-tej minutke do PIZZERIA
BARU
v Nový
ch Nosiciach
ke
Kožíkovi
. Šak vieš, jako obyč. Isto iste tam stretneš pár kamarátov, možno aj kamatátok
, rovnakej krvnej skupiny a možno spolu popijete dobručké vínko (dľa aktuálnej ponuky PB)
alebo pivko (tiež podľa aktuálnej ponuky PB), či pomastíte pupčok dobrou pizzou, alebo inou
konzumnou poživatinou (všetko dľa aktuálnej ponuky PB), pri zaujímavom klábosení aj o
ničotnostiach zo všetkých svetových kútov.

Na stretnutie s vami sa, noo, teší Váš Marcel z Dubkovej pri Púchove z HCK JAMESu a ŠK
MATTERHORNu.

Dlho precízne pripravovaný program:

1. Pár nutných oficiálností

2. Kamarátenie sa počas premietania CD a DVD, ktoré ste natočili a nafotili počas svojej, od 2.
marca 2012, ale aj skoršej činnosti na potulkách po prírode, či škriabania sa po skalkách a
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skalách, a náhodou ste ich nezabudli doma v skrini. Môžu byť aj vtipy alebo pekné fiľmíky.

Možno, určite, asi isto, aj no, budú nové JAMES preukazy. Cenu nám sifonkári síce nezdvihli,
ostala na 20 euri, pre nás 21 euri, ako 2. marca 2012, ale aj tak sú to nenažranci, ktorí nebudú
mať nikdy dosť. Ale zdravie je aj tak prednejšie a pre nás pár, možno dva páry, piviek menej.
Niekomu je to veľa, niekomu až tak nie. Ale o tom je tento potvorský život.

V Dubkovej pri Púchove, 22.01.2013 r.p.

ja, predseda

podpis asi, možno, zatiaľ D r o b n ý
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