POZVÁNKA NA
XXVII. GENERÁLNÍ SNĚM
KORUNY ČESKÉ
(monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

sobota 24. listopadu 2018, Novotného Lávka, Praha 1
PROGRAM
0900
0930

Mše svatá v křižovnickém kostele sv. Františka (u Karlova mostu)
Začátek registrace členů a hostů v jednacím sále (Novotného lávka)

1030

Dopolední část
- Zahájení sněmu a hlasování o programu sněmu
- Projevy zahraničních a domácích hostů
- Zpráva o hospodaření a zpráva Dohlédací komise
- Zprávy zemských hejtmanů a předsedů místních společností
- Zpráva předsedy o činnosti strany za uplynulý rok i celé volební období Předsednictva

Po ukončení dopolední části bude následovat cca hodinová přestávka.
Odpolední část
- Představení kandidátů do Předsednictva
- volba předsedy strany
- volba místopředsedů strany
- volba zemských hejtmanů
- volba dalších členů předsednictva
- Různé
- Přijetí usnesení a zakončení sněmu
Diskusní bloky budou zařazovány dle potřeby účastníků a časových možností.
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INVITATION
FOR THE 27TH ANNUAL ASSEMBLY
OF THE CZECH CROWN
(Monarchist Party of Bohemia, Moravia and Silesia)

Saturday 24th November 2018, Novotného Lávka, Prague 1
PROGRAM
0900
0930

Holy Mass for return of Monarchy in the St. Francis church (near Charles bridge)
Start of the registration

1030

Morning session (ceremonial part)
- Assembly opening and voting about the program
- Speeches of foreign and local guests
- Economic report and Controlling report
- Reports of regional leaders
- Chairman's annual report and report of the election period

Lunch break (about one hour)
Afternoon part (election part)
- Presentations of Presidency candidates
- election of the chairman
- election of the vice chairmen
- election of regional leaders
- election of other presidency members
- Official conclusion
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