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    SPOLEČNOST HORSKÉ MEDICÍNY ,  z .s .  

Informace 1/2017 pro členy Společnosti horské medicíny 
 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zasíláme letošní informaci a podklady pro aktualizaci členství.  

Placení členských příspěvků 

Dle usnesení Valného shromáždění 29. 10. 2016 se výše příspěvků nemění: minimální výše 

členských příspěvků pro řádné členy činí 100 Kč, pro mimořádné členy nejméně 200 Kč, 

splatných do konce února běžného roku (vzhledem k růstu cen všeho zvažte, zda lze 
přispět částkou vyšší. 

BANKOVNÍ ÚČET SPOLEČNOSTI: 2100338796 / 2010 

Pokud použijete k zaplacení poštovní poukázku, vyplňte adresu: Společnost horské 
medicíny, 407 13 Ludvíkovice 71. 

Kolegové ze Slovenska mohou zaplatit příspěvky ve své měně na eurový účet 

IBAN:  CZ6920100000002800723206 BIC kód/SWIFT:    FIOBCZPPXXX 

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 
1028/10, Praha 1 

Minimální členský příspěvek činí 4 €. 

Variabilní symbol – Vaše členské číslo, se nemění, naleznete jej v přiloženém přehledu 
členů Společnosti k 31. lednu 2017. Je to číslo za pomlčkou vedle Vašeho jména. Číslice 
před pomlčkou udávají roky, za které jste zaplatili členský příspěvek v posledním 
desetiletí: 6 pro rok 2016, 5 pro rok 2015, 4 pro rok 2014, 3 pro rok 2013, 2 pro rok 2012, 
1 pro rok 2011, 0 pro 2010, 9 pro 2009 atd. 

Jako konstantní symbol lze uvést: 0008. 

Uvítáme, jestliže svou platbu ohlásíte emailem na i.rotman@volny.cz, ověří se tak 
i funkčnost naší komunikace. 

Dar poskytnutý naší Společnosti, jako občanskému sdružení v oblasti zdravotnictví 
a tělesné výchovy a sportu, ve výši 2-10 procent daňového základu (nejméně Kč 1000), lze 
odečíst od daňového základu výdělečně činné osoby (OSVČ i zaměstnanců). Zájemcům 
zašleme návrh darovací smlouvy. 

V souladu se stanovami Společnosti zaniklo členství těm, kteří 2 roky nezaplatili členský 
příspěvek. Týká se to těchto kolegů (bez uvádění titulů): 

Bednářová 41987-106; Vrbka 43210987-178; Endrychová 43210987-225; 

Kukulová 43210-258; Kraus 32-264; Hloža 32-265; Gurský 32-267; Kušnirák 32-

269; Kořínek 32-270; Ciesarová 32-271; Dočárová 32-272; Sikulová 3-280 

mailto:i.rotman@volny.cz


Korespondence: MUDr. Ivan Rotman, 407 13 Ludvíkovice 71. i.rotman@volny.cz 

IČ: 47606274, Registr. MV ČR: VSC/1-12778/92-R, č. účtu:2100338796/2010 

Zápis z Valného shromáždění a aktualizace stanov 29. 10. 2016 

Po dořešení některých formálních záležitostí budou dokumenty zveřejněny na webu 
www.horska-medicina.cz. 

Pelikánův seminář v roce 2017 

organizuje Lékařská komise ČHS za spolupráce členů Společnosti, předpokládaný termín 
je 27.– 29. 10. 2017. Jakmile budou známy bližší informace, zveřejníme je. 

Webová stránka www.horska-medicina.cz 

Zde naleznete sborníky z minulých Pelikánových seminářů, zpětně jsou zveřejňovány 
i starší přepracované sborníky, jakož i novinky ze světa horské medicíny. Nadále nejsou 
zpracovávány roční bulletiny, neboť pro ně chybí příspěvky. 

Je škoda, že členové SHM (NB ke Společnosti se hlásící) neinformují výbor 

Společnosti (na mou adresu) o svých aktivitách, akcích, kde přednášejí a akcích, 

kterých se účastní. Za stávající úrovně (ne)spolupráce pochybuji i další 

budoucnosti. 

 

za výbor Společnosti:    MUDr. Ivan Rotman (i.rotman@volny.cz) 

 

 

 

KONTAKTY: 

Facebook – podpořte naši novou stránku –  www.facebook.com/horskamedicina.cz 

Oficiální webová stránka Společnosti: www.horska-medicina.cz 

 

 

Akutní horská nemoc – léčení a prevence 

Časopis Očkování a cestovní medicína Vol 07, 2016, 2: 7-14 (Centrum Očkování a cestovní 
medicíny, Divize společnosti Avenier a.s.; časopis není cíleně na internetu přístupný) je 
určen především pro odbornou veřejnost, laická veřejnost si o něj může zažádat 
prostřednictvím ocm@avenier.cz. 
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