Český badmintonový svaz, z.s.

POZVÁNKA
na Mimořádnou valnou hromadu ČBaS,
která se bude konat v sobotu 12. února 2022 od 10:00 hodin,
v Centru Mariapoli Praha, Mladoboleslavská 667, 190 17 Praha-Vinoř

Program mimořádné valné hromady:
1) Volba orgánů mimořádné valné hromady (předseda valné hromady, pracovní předsednictvo a
komise)
2) Proslov předsedy ČBaS k aktuální situaci
3) Schválení novelizace Stanov ČBaS, Jednacího řádu Valné hromady ČBaS, Volebního řádu
Valné hromady ČBaS, Statutu komisí ČBaS a Jednacího řádu výkonného výboru ČBaS ve
znění dle návrhu výkonného výboru ČBaS
4) Odstoupení předsedy ČBaS
5) Volba předsedy ČBaS
6) Volba dalších členů výkonného výboru ČBaS
7) Diskuze
8) Projednání a schválení usnesení valné hromady
Mimořádné valné hromadě přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly ke svolání této mimořádné
valné hromady. Program je tedy v případě mimořádné valné hromady neměnný. Praktické pokyny
k účasti jsou uvedeny na druhé straně pozvánky.
V Praze dne 27. 1. 2022

Petr Koukal
předseda ČBaS

Český badmintonový svaz, z.s.

Parkování:
Zdarma v areálu Mariapoli. Vjezd z ulice Ronovská nebo rohu ulic Opočínská a Prachovická.
Cestovní náhrady:
Budou proplaceny po předložení jízdenky či správném vyplnění cestovního výkazu, který obdržíte na místě.
Cesta osobním automobilem bude proplacena ve výši 5 Kč/km v případě nejméně jednoho spolucestujícího.
Spojení MHD:
Bus č. 375, 378, 159 - zastávka Vinořský hřbitov (ze zastávek metra C – Českomoravská, Vysočanská,
Prosek, Letňanská).
Občerstvení:
Po celou dobu konání MVH bude zajištěno občerstvení včetně oběda a nápojový servis.
Ubytování:
V případě Vašeho zájmu si můžete zajistit ubytování v Mariapoli na vlastní náklady. Jednolůžkový pokoj se
snídaní a DPH za cenu 950,- Kč. Dvojlůžkový pokoj se snídaní a DPH za cenu 670,- Kč. Email pro rezervace
ubytování: cmpraha@espol.cz.
Dress code:
S ohledem na místo konání žádáme účastníky o vhodné oblečení (smart casual).
Protokol Covid-19 (bude se řídit dle aktuálních vládních nařízení a mimořádných opatření MZ):
Každý účastník bude vybaven ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření
kapének (dále jen „respirátor“).
Ministerstvo zdravotní mimořádným opatřením ze dne 9. února 2022 v bodu I/2 podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom
místě, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 100 osob.

