Svaz národní házené
ORGANIZAČNÍ POKYNY
22. valné hromady Svazu národní házené konané dne 14. 6. 2020
1. Místo konání
a) Praha – Strahov – aula hlavní budovy ČUS
2. Časový průřez jednání
a) prezence od 9,00 hodin a zahájení v 9,30 hodin
b) po dobu prezence od 9,00 - 9,30 bude podáváno v místě konání občerstvení
c) předpoklad ukončení jednání ve 14,00 hodin
3. Přehled pozvaných
a) z každého činného oddílu národní házené sdruženého v SNH (základní členové SNH) je zván
jeden delegát s hlasem rozhodujícím
b) členové DR SNH a VV SNH, předsedové OSK, předsedové KSK s hlasem poradním
c) čestní členové SNH s hlasem poradním, hosté
d) všichni delegáti předloží při prezenci mandátní lístek potvrzený vysílajícím subjektem (razítko a
podpis oddílů či klubu, případně příslušné komise SNH), který jim bude vyměněn za hlasovací
lístek pro potřeby jednání valné hromady
4. Podkladové materiály pro jednání
a) Program 22. Valné hromady SNH – návrh ke schválení
b) Jednací řád – návrh ke schválení
c) Volební řád – návrh ke schválení
d) Organizační pokyny
e) Mandátní lístek delegáta
f) Čerpání rozpočtu za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
Všechny dokumenty jsou rozesílány elektronickou poštou a jsou rovněž ke stažení na stránkách
www.svaznarodnihazene.cz/22-vh-snh. V případě, že požadujete zaslání všech materiálů v písemné podobě (nemáte
přístup k elektronické poště ani internetovým stránkám), sdělte prosím tuto skutečnost obratem na sekretariát SNH.

5. Spojení do místa konání 22. Valné hromady SNH
a) z nádraží Holešovice a Hlavního nádraží pojedete metrem C na stanici Florenc, kde přestoupíte
na metro B, kterým dojedete na stanici Karlovo náměstí,
b) z nádraží Smíchov pojedete metrem "B" dvě stanice přímo do stanice Karlovo náměstí,
c) z Karlova náměstí pojedete autobusem č. 176 na zastávku Stadion Strahov, přejdete ke
strahovskému stadionu a dáte se vlevo do kopce k hotelu Coubertin, kde před parkovištěm
vejdete do železné brány a dáte se po pravé straně pod skleněný spojovací most, dále do
vrátnice hlavní budovy, kde sejdete po schodech do zasedací místnosti,
d) při cestě vlastním vozem je parkoviště přímo v areálu Strahova před hlavní budovou.
6. Náklady na konání 22. valné hromady SNH
a) náklady spojené s účastí delegáta na zasedání Valné hromady jsou dle Stanov hrazeny
z prostředků SNH, a to dle platného FŘ SNH, tzn. že každý pozvaný delegát obdrží náhradu
cestovného ve výši jízdného hromadné dopravy a občerstvení

Žádáme všechny účastníky 22.VH SNH o dodržování platných hygienických opatření v souvislosti
s pandemií onemocnění COVID-19 (dodržování odstupu, nošení roušek, desinfekce při vstupu do
jednací místnosti)!
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