
 

PÉTANQUE   NEWS  
Zpravodaj pro První Litvínovský Pétanque Klubu Loučky MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO 

      

 
 

JÁ, SAMOZVANÝ STAROSTA DOSUD OFICIÁLNĚ NEZALOŽENÉHO PÉTANQUE 

KLUBU, SVOLÁVÁM VŠECHNY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ PODÍLET NA OFICIÁLNÍM 

ZALOŽENÍ KLUBU A BÝT JEHO ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM, ABY SE DOSTAVILI VE 

STŘEDU 4. ČERVNA 2003 DO LITVÍNOVA NA LOUČKY, KDE V PROSTORÁCH 

PÉTANQUE AREÁLU BUDE V 18:30 HODIN (PO TRÉNINKU) ZAHÁJENA 

 

 
 

USTAVUJÍCÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 



PROGRAM: 
1.  PREZENTACE ČLENŮ KLUBU 
Členy chtějí být (abecedně): Blažek Richard, Bžoch Zdeněk, Bžochová Marie, Dvořák Luboš, Formánková Alice, Hubáček Zdeněk, 
Kubínková Alena, Lobo Jan, Lobo Petra, Mařanová Bohumila, Mašek Vladimír, Porteš Jaroslav, Portešová Helena, Vogl Libor. 
Případní noví členové jsou vítáni. 

2.  NÁZEV KLUBU – návrh 
Plný název:  První Litvínovský Pétanque Klub Loučky   
Zkratka:  1. LPK Loučky 
3. LOGO KLUBU – návrh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. HOSPODAŘENÍ KLUBU – návrh 
Klub bude disponovat příjmy z členských příspěvků a ze sponzorských darů. Za výběr členských příspěvků bude zodpovídat 
pokladník. Za správné hospodaření klubu bude zodpovídat vedení klubu. Výdaje budou vždy odsouhlaseny vedením na její schůzce. 
Návrh na výši členských příspěvků: 200,- Kč na jednoho člena a jeden kalendářní rok 
     100,- Kč na jednoho člena, bude-li přijat do klubu po 30. červnu (Důvod: hrací sezóna je 

    8 měsíců - březen až říjen; červenec až říjen je polovina sezóny.)  

5. POČET OSOB VE VEDENÍ KLUBU – návrh 
Stanovy musí podepsat min. 3 osoby, které jsou zároveň vedením klubu. Ve vedení by měl být předseda klubu a min. 2 členové.  
Návrh na počet osob ve vedení klubu: Pětičlenné vedení (1 + 4) 
6. STANOVY KLUBU – návrh 
Návrh stanov klubu je rozeslán současně s tímto mimořádným číslem zpravodaje. 

7. VEŘEJNÁ ČINNOST KLUBU – návrh 
Návrh na veřejnou činnost klubu:  Založit dlouhodobou celosezónní soutěž nazvanou „Litvínovská Pétanque Liga“. 
Propozice k soutěži jsou rozeslány současně s tímto mimořádným číslem zpravodaje. 

8. HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH 
Hlasování o návrzích č. 2, 3, 4, 5 a 6 bude veřejné (zvednutím ruky). 

9. HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH 
Hlasování o složení vedení klubu bude tajné a anonymní. Kandidátem bude každý současný člen, pokud před volbami nestáhne svou 
kandidatůru. Kandidátku tvoří 14 osob (viz. bod 1 programu). Volby bude řídit dvoučlená volební komise (návrhy na obsazení 
volební komise až na místě). Každý hlasující obdrží jeden hlasovací lístek, který bude obsahovat příslušný počet očíslovaných řádků 
(podle počtu členů ve vedení klubu) a seznam kandidátů. Do každého řádku může být vepsáno pouze jedno jméno. První řádek bude 
určen funkci PŘEDSEDA KLUBU. Ostatní řádky budou určeny dalším členům vedení klubu (pozice nebude určovat důležitost 
zvoleného člena ve vedení klubu). Neplatné volební lístky (tj. více jmen na jednom řádku; jméno nekandidáta; jiný volební lístek než 
ten, který bude k tomu určený) budou před sečtením hlasů vyřazeny. Stejný počet hlasů pro post přededy klubu bude znamenat novou 
volbu na tento post. Nerozhodne-li se ani potom, volba předsedy klubu se odloží o jeden týden. 
10. DISKUZE 
Oslavná řeč zvolených případně kritické nářky nezvolených. 
11. ZÁVĚR 


