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Svolání IX. Valné hromady sdružení 

 
Vážení členové sdružení,  
 
Správní rada sdružení v souladu se stanovami svolává IX. Valnou hromadu sdružení (VHS) na pátek 26. 
listopadu a sobotu 27. listopadu 2010 do menzy SÚZ ČVUT v Praze na Strahově (Jezdecká 1920, Praha 6 – 
Strahov). 
Jedná se o volební valnou hromadu, která proběhne ve dvou částech – v pátek večer 1. část – prezentace 
činnosti organizace(18,00 – 21,45) a 2. část sobota dopoledne – volby (9,30 – 12,30) 
Informace a dokumenty k VHS včetně podrobnějšího harmonogramu a programu jsou zveřejněny na 
webových stránkách www.kontaktbb.cz na titulní stránce. 
Účast potvrďte vyplněním přiložené návratky. Doplňující  informace k účasti na VHS si můžete vyžádat e-
mailem na adrese praha@kontaktbb.cz nebo telefonicky na čísle 724 551 241 (Krystyna Poloková).  
Dopravu si hradí účastníci VHS sami.  Nocleh v případě zájmu zajistíme. Finanční spoluúčast dle rozsahu 
účasti na VHS je vyznačena v návratce. Člen sdružení disponuje na VHS hlasem rozhodujícím.  
VHS se mohou zúčastnit i pozvaní hosté, případně nezbytné doprovody. Tito účastníci disponují jako 
nečlenové sdružení hlasem poradním.   
Za Správní radu se na setkání těší  
 
Jan Nevrkla, předseda sdružení 
 
V Praze 25. října 2010 
______________________________________________________________________________________ 
 
Návratka na IX. Valnou hromadu (VHS) KONTAKTU bB 
 
Jméno a p říjmení: 
Email: 
Mobil: 
Rozsah ú časti (zakroužkujte p říslušné písmeno nebo kombinaci písmen a čísla): 
M – pouze účast na VHS bez stravy (spoluúčast 0Kč) 
S1 – účast na VHS s páteční večeří (spoluúčast 50Kč) 
S2 – účast na VHS se sobotním obědem (spoluúčast 50Kč) 
L – účast na VHS s páteční večeří a sobotním obědem (spoluúčast 100Kč) 
XL – účast na VHS s pátečním noclehem, páteční večeří, sobotní snídaní a sobotním obědem (spoluúčast 
200Kč) 
 
Případný další ú častník VHS (pokud je jich více, vypište jméno a p říjmení všech a k písmenu p řidejte 
číslo po čtu objednaných balí čků) 
 
Jméno a p říjmení: 
Email: 
Mobil: 
Rozsah ú časti (zakroužkujte p říslušné písmeno nebo kombinaci písmen a čísla): 
M – pouze účast na VHS bez stravy (spoluúčast 0Kč) 
S1 – účast na VHS s páteční večeří (spoluúčast 50Kč) 
S2 – účast na VHS se sobotním obědem (spoluúčast 50Kč) 
L – účast na VHS s páteční večeří a sobotním obědem (spoluúčast 100Kč) 
XL – účast na VHS s pátečním noclehem, páteční večeří, sobotní snídaní a sobotním obědem (spoluúčast 
200Kč) 
 
Návratku pošlete emailem do 8. listopadu 2010 na ad resu: praha@kontaktbb.cz   
nebo podepsané poštou na KONTAKT bB, Strahov – blok  1, Vaníčkova 7, Praha 6 – 169 00. 
Způsob platby a další organiza ční náležitosti Vám bude oznámeny po zaslání návratk y. 
 
 
Zpracoval:  Mgr. Jan Nevrkla, p ředseda sdružení 
Schválil: Statutární orgán sdružení 
Datum:  25. října 2010 
 


