
Česká kuželkářská asociace 
Atletická 100/2, PS 40, 160 17  Praha 6-Strahov 

PO Z V Á N K A 
na Valnou hromadu ČKA, která se uskuteční 

v sobotu 13. června 2009 od 13.00 hodin 
v posluchárně P3 a P4 Fakulty tělesné výchovy a sportu, 

José Martího 31/269, Praha 6-Veleslavín. 

Program: 

1. Zahájení 
2. Projednání a schválení Jednacího řádu VH ČKA 
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
4. Zpráva o činnosti ČKA 
5. Zpráva o hospodaření ČKA 
6. Projednání a schválení Volebního řádu VH ČKA 
7. Volba prezidenta ČKA 
8. Volba viceprezidenta ČKA  
9. Různé – diskuze 

10. Závěr 

 Jiří Jančálek 
 prezident ČKA 

Následující údaje vyplní klub nebo krajský kuželkářský svaz, vysílající na VH ČKA delegáta s hlasem 
rozhodujícím. Delegáty s hlasem rozhodujícím mohou být osoby řádně registrované v ČKBF, které ke dni 
konání valné hromady dosáhly nejméně 18 let věku. Delegát se prokáže touto řádně vyplněnou pozvánkou a 
platným registračním průkazem. 

Vysílající subjekt  
 uvede se úplný název vysílajícího subjektu 

vysílá na jednání Valné hromady ČKA jako delegáta s hlasem rozhodujícím 

paní/pana  datum narození  
 uvede se jméno a příjmení delegátky-delegáta  datum narození 

 
 
 

 
podpis odpovědné osoby  

(případně razítko) 



Pokyny pro účastníky VH ČKA 

1. Účast delegátů s hlasem rozhodujícím dle Statutu ČKA: 
 prezident ČKA, 
 prezident ČKA, 
 31 delegát za KKS dle klíče uvedeného ve Statutu ČKA (viz ust. čl. 5.5 písm. b), 
 31 delegát z prvoligových oddílů (viz ust. čl. 5.5 písm. c). 

2. Prezence účastníků VH: 
Bude probíhat od 12.30 hod. Při prezentaci obdrží každý delegát s hlasem rozhodujícím očíslovaný 
mandát delegáta. Jednání VH ČKA bude zahájeno po ukončení VH ČKBF, která se koná před ní. 

3. Jízdné: 
Bude poskytnut příspěvek na dopravu ve výši ceny zpátečního jízdného dle platného ceníku ČD 
bez ohledu na způsob dopravy. 

4. Stravování a občerstvení: 
Je zajištěno v místě konání akce. 

5. Doprava do místa konání: 
• Autem 

Příjezd po ulici „Evropská“ (směr letiště), při jízdě z Prahy vlevo. 

• MHD 

Z konečné stanice metra trasy A „Dejvická“ lze použít tramvaj č. 8 a 36 směr letiště Ruzyně. 
Vystoupit je třeba na zastávce „Nad Džbánem“ a ve směru jízdy cca 150 m budova po levé 
straně. Nebo do zastávky „Vozovna Vokovice“ (u čerpací stanice Shell) a vrátit se o 150 m zpět. 
Areál fakulty je na druhé straně od tramvajového tělesa než se nachází přírodní koupaliště 
Džbán. 
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