
Zprávy – Shromáždění zástupců

V Pardubicích, 20.03.2007

P O Z V Á N K A
na 17. shromáždění zástupců Asociace strojních inženýrů,

která se koná

ve středu 18.dubna 2007 od 10.00 hodin, 
v zasedací místnosti děkanátu Dopravní fakulty Jana Pernera,

Univerzity Pardubice 

Předběžný program shromáždění zástupců ASI:

1. Úvodní slovo předsedy a hospodáře klubu ASI, MI - PARDUBICE
2. Návrhy a volba komisí
3. Zpráva o činnosti ASI od poslední valné hromady
4. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise
5. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2007
6. Zprávy o činnosti klubů
7. Diskuse a vystoupení hostů
8. Zpráva mandátové komise
9. Návrh a schválení usnesení

Na Vaši účast se jménem ASI, klubu MI - PARDUBICE, těší:

prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. doc.Dr.Ing.Libor Beneš 
předsedkyně klubu hospodář klubu

Místo konání valné hromady -   Pardubice, městská část Stavařov   :  
Univerzita  Pardubice  -  Dopravní  fakulta  Jana Pernera,  zasedací  místnost 
děkanátu fakulty, v přízemí budovy DA (po vystoupení z autobusu se vrátíte 
cca 150m zpět a vlevo uvidíte budovu fakulty - s vrátnicí a parkovištěm).

Spojení vlakem :
od Prahy odj. z Prahy, hl.n. v 8.07 hod. EC 121 směr Košice

příj. do Pardubic hl.n. v 09.12 hod.

od Brna odj. z Brna, hl.n. v 7.50 hod. EC 370 směr Aarhus 
příj. do Pardubic hl.n. v 09.25 hod.

od Ostravy odj. z Ostravy, Vítkovice v 6.40 hod. IC 540 směr Praha 
příj. do Pardubic hl.n. v 09.22 hod.

pozn.:  od nádraží  ČD, Pardubice hl.n.,  jede přímo k Univerzitě  MHD-BUS, linka 
č.10, doba jízdy cca 10 min. Vhodný odjezd z Hl.nádraží k Univerzitě je: 09.41hod.

Spojení autem:
od Brna, Olomouce: po  trase  Litomyšl,  Chrudim  -  za  obcí  Dražkovice 

pokračujte  rovně směrem  do  centra  Pardubic  (nikoliv 
vlevo  po  obchvatu);  po  průjezdu  městem  (stále  rovně) 
přejedete most přes Labe a na první světelné křižovatce 
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odbočte  vpravo, po 400m uvidíte vpravo budovu fakulty 
(nižší, tzv. modrá budova, s vrátnicí a parkovištěm); 

od Prahy: po trase Hradec Králové, Opatovice nad Labem, Hradiště 
na  Písku  a Staré  Hradiště;  po  vjezdu  do  Pardubic 
odbočíte  na  křižovatce  tvaru  „T“  vlevo (směr  centrum) 
a na  první  světelné  křižovatce  opět  vlevo,   po  400m 
uvidíte vpravo budovu fakulty  (nižší, tzv. modrá budova 
s vrátnicí a parkovištěm);
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