
Česká kuželkářská a bowlingová federace                           

Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6 

tel.: +420 242 429 228, email: kuzelky@cuscz.cz  

zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4977 
 

P O Z V Á N K A  
na Valnou hromadu ČKBF, která se uskuteční 

v sobotu 17. října 2015 od 10.00 hodin 
v aule budovy ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6 

 

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti ČKBF 
4. Projednání a schválení Stanov ČKBF 
5. Různé – diskuze 
6. Závěr 

 
Hanuš Slavík 
prezident ČKBF 

 

Následující údaje vyplní klub (regionální bowlingová asociace, krajský kuželkářský svaz), vysílající na VH 
ČKBF 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 ČKBF 2015 jako delegáta s hlasem rozhodujícím 

   

uvede se jméno a příjmení delegátky-delegáta  datum narození 

 
 
 

 
 

 
 

 
podpis odpovědné osoby  

(případně razítko) 



Pokyny pro účastníky VH ČKBF 
 

1. Účast delegátů s hlasem rozhodujícím dle stanov ČKBF 

    - prezident ČKBF, 
    - prezident a viceprezident ČKA, 
    - prezident a viceprezident ČBA, 
    - 46 delegátů ČKA, 
    - 34 delegáti ČBA. 

2. Dispozice více mandáty 

V souladu s Jednacím řádem valné hromady, schváleným na valné hromadě ČKBF v roce 2013, 
může delegát valné hromady disponovat až dvěma mandáty, tedy kromě svého ještě jedním 
dalším, např. dvěma mandáty kraje, mandátem kraje a svého oddílu nebo mandátem svého oddílu 
a dalšího oddílu, který mu jej přenechá. 

3. Prezence účastníků VH 

Prezence bude probíhat od 9.30 hod. Při prezenci obdrží každý delegát s hlasem rozhodujícím 
očíslovaný mandát delegáta. 

4. Jízdné 

Příspěvek na dopravu bude poskytnut přítomnému delegátovi ve výši zpátečního jízdné dle platného 
ceníku ČD bez ohledu na způsob dopravy. 

5. Stravování a občerstvení 

V místě konání VH není možnost stravování. Nápoje budou zajištěny. 

6. Doprava do místa konání 

Autem  
Příjezd po ulici „Vaníčkova“ na severní stranu Strahovského stadionu.  

MHD  
K dopravě lze využít několik linek autobusů MHD. Výstupní stanice je ve všech případech „Stadion 
Strahov“. K použití jsou linky: 143 od stanice metra A „Dejvická“, 176 od stanice metra B „Karlovo 
náměstí“, 191 od stanice metra B „Anděl“ (jižní výstup).  

Vstup do budovy ČUS je uprostřed západní tribuny Strahovského stadionu.  
 
 
     
 


