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POZVÁNKA 

 
na Valnou hromadu ČBaS,  

 
která se bude konat v sobotu 18. června 2022 od 10:00 hodin, 

v Centru Mariapoli Praha, Mladoboleslavská 667, 190 17 Praha-Vinoř 
 
 
 
Program:  
 
1) Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, pracovní předsednictvo, komise) 
2) Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období 
3) Zpráva ekonomické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období, projednání a schválení 

zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období, rozpočtový plán na 
následující období 

4) Projednání a schválení zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé období 
5) Zpráva legislativní rady ČBaS o činnosti za uplynulé období 
6) Zpráva trenérsko-metodické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období 
7) Zpráva marketingové komise ČBaS o činnosti za uplynulé období 
8) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o činnosti za uplynulé období 
9) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o činnosti za uplynulé období 
10) Novelizace stanov ( Článek XXI. Odborné komise, písmeno f. přidání Komise rozvoje 

badmintonu).  
11) Volba členů legislativní rady ČBaS 
12) Volba členů dozorčí rady ČBaS 
13) Diskuze 
14) Projednání a schválení usnesení valné hromady 

 

V Praze dne 12. května 2022                 
 
Petr Martinec                                                                                    
předseda ČBaS        
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Oblastní svazy a kluby mají právo předkládat na Valné hromadě ČBaS své návrhy. V případě, že 
tyto návrhy mají být zahrnuty do programu Valné hromady ČBaS  jako samostatný bod jednání, 
je třeba žádost a popis těchto návrhů doručit předsedovi ČBaS v písemné podobě nejméně 
čtrnáct dnů před konáním Valné hromady ČBaS. 
 
  
 
 
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 VH ČBaS bude zajištěno občerstvení. 
 
Ubytování: 
V případě Vašeho zájmu si můžete zajistit ubytování v Mariapoli na vlastní náklady.  
E-mail pro rezervace ubytování: cmpraha@espol.cz. 
 
Dress code: 
S ohledem na místo konání žádáme účastníky o vhodné oblečení (smart casual). 
 
 


