
 
 

 

 

STANOVY 

Klub leteckých modelářů Brno, z.s. 
 

 

Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za spolek ve smyslu  

ust. § 3045 občanského zákoníku ve spojení s ust. § 214 a násl. občanského zákoníku. 

Název Klubu leteckých modelářů Brno, o.s. se s ohledem na ust. § 216 občanského zákoníku 

mění na Klub leteckých modelářů Brno, z.s. (dále jen „Spolek“).  

 

 

 

ČLÁNEK I. 

Název, sídlo a právní forma Spolku 

1.1 Název: Klub leteckých modelářů Brno, z.s. 

1.2 Sídlo: Čejkovická 4113/4, Židenice, 628 00 Brno  

1.3 E-mail: klmbrno@gmail.com  

1.4 Webové stránky: www.klmbrno.cz 

1.5 Právní statut: Klub leteckých modelářů Brno, z.s. je právnickou osobou - spolkem podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

 

 

 

ČLÁNEK II. 

Účel a činnost Spolku  

2.1 Účel Spolku. Základním účelem Spolku je sportovní, kulturní, zájmová a technická 

činnost v leteckém modelářství, jeho podpora a veřejná propagace. Spolek reprezentuje 

město Brno na místních, okresních, oblastních a republikových modelářských soutěžích.   

2.2 Činnost Spolku. Činností Spolku je především:  

(a) organizace sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních aktivit a vytvářet 

pro ni materiální a tréninkové podmínky; 

(b) vytváření široké možnosti užívání prostor vhodných pro provoz leteckého 

modelářství pro zájemce z řad členů, zejména mládeže; 

(c) budování, provoz a udržování zařízení, která Spolek vlastní nebo užívá; 

(d) hájení zájmů Spolku a za tímto účelem spolupracovat s orgány města, ostatními 

organizacemi (např. sportovními svazy, sportovními kluby, apod.) i jednotlivci; 
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ČLÁNEK III. 

Členství ve Spolku 

3.1 Členství ve Spolku. Členem Spolku může být jakákoliv fyzická osoba, která splní 

podmínky pro vznik členství podle těchto stanov a členství zájemce bude schváleno 

rozhodnutím předsednictva. Zájemce se stane členem Spolku ke dni přijetí rozhodnutí 

předsednictva o schválení členství.   

3.2 Vznik členství ve Spolku. Řádné členství člena Spolku ve Spolku vzniká:  

(a) uplynutím zkušební doby v rozsahu 1 (slovy: jednoho) roku. Zkušební doba 

začíná běžet ode dne přijetí rozhodnutí předsednictva o schválení členství; 

(b) zaplacením vstupního poplatku pro nového člena Spolku a členského příspěvku na 

příslušené období v okamžiku podání přihlášky. Příslušné příspěvky jsou uvedeny 

v sazebníku na příslušný kalendářní rok; 

(c) bude-li kýmkoli z řádných či čestných členů Spolku vyslovena pochybnost o 

morální bezúhonnosti nově přijatého člena v průběhu zkušební doby, rozhodne o 

přijetí člena valná hromada.   

3.3 Čestné členství. Čestným členem spolku se může stát dlouholetý a zasloužilý člen 

Spolku. Udělení čestného členství navrhuje předsednictvo, které schválí valná hromada. 

Čestný člen Spolku má stejná práva jako člen řádný. Čestný člen nemá brigádnickou 

povinnost.  

3.4 Zánik členství ve Spolku. Členství člena Spolku ve Spolku zaniká: 

(a)  doručením písemného oznámení člena Spolku o vystoupení ze Spolku,  

 a to okamžikem doručení tohoto oznámení Spolku; 

(b) rozhodnutím předsednictva o vyloučení člena Spolku ze Spolku. Návrh na 

vyloučení člena Spolku dává předsednictvu člen předsednictva, pokladník, 

správce letiště či písemně řádný člen Spolku. Vyloučení člena spolku je možno 

navrhnout při porušení členských povinností stanovených v čl. 3 odst. 5 těchto 

Stanov nebo při porušení modelářské či společenské etiky a morálky. Člen spolku 

je vyloučen ke dni, které v rozhodnutí určí předsednictvo. Nebude-li den určen, 

zaniká členství ve Spolku dnem přijetí takového rozhodnutí předsednictvem; 

(c) úmrtím člena Spolku; 

(d) zánikem Spolku. 

3.5 Členská práva a povinnosti. Řádní členové Spolku mají tato povinnosti práva při 

řádném plnění svých povinností: 

(a) dodržovat stanovy Spolku; 

(b) dodržovat provozní řád; 

(c) čestně reprezentovat Spolek na veřejnosti; 

(d) dodržovat zásady slušného chování a vystupování; 

(e) řádně a včas hradit členské příspěvky Spolku ve výši určené valnou hromadou na 

příslušný rok. Výše členských příspěvků je uvedena v sazebníku;  

(f) plnit brigádnickou povinnost; 

(g) aktivně se podílet na činnosti spolku;  

(h) právo plně se účastnit činnosti Spolku;  

(i) mít přístup k letišti;  

(j) volit a být volen, hlasovat a podílet se na rozhodování ve věcech týkajících se 

Spolku; 



 
 

 

 

(k) volně vstupovat na akce pořádané Spolkem;  

(l) získat slevu na materiál, který je Spolkem prodáván;  

(m) za dodržení stanovených podmínek využívat strojní zařízení a vybavení Spolku 

(nevztahuje se na materiál Spolku);  

(n) kontrolovat hospodaření Spolku.  

3.6 Brigádnická povinnost. Brigádou se rozumí předem naplánovaná pracovní akce. 

Brigádnická povinnost se vztahuje pouze na členy starší 15 let. Rozsah brigádnické 

povinnosti schvaluje valná hromada na návrh předsednictva. Práce musí být zadána 

členem předsednictva, čímž je její splnění potvrzeno a zaevidováno v knize 

brigádnických hodin. Při nesplnění roční brigádnické povinnosti bez řádné omluvy, 

kterou uzná předsednictvo, je povinen člen Spolku uhradit sankci ve výši schválené 

valnou hromadou za každou nesplněnou hodinu. Brigádnické hodiny je možno vyplatit. 

Sazba za neodpracovanou brigádnickou hodinu je stanovena valnou hromadou a je 

uvedena v sazebníku na příslušný kalendářní rok. 

 

 

 

ČLÁNEK IV. 

Orgány Spolku 

Orgány Spolku jsou: 

 valná hromada Spolku; 

 předsednictvo Spolku; 

 předseda Spolku;  

 správce letiště Spolku;  

 pokladník Spolku. 

 

 

ČLÁNEK V. 

Valná hromada Spolku 

5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. 

5.2 Valná hromada rozhoduje o všech otázkách Spolku, které nejsou stanovami Spolku 

nebo rozhodnutím valné hromady Spolku svěřeny do působnosti předsednictva Spolku 

a/nebo předsedy Spolku. Valná hromada rozhoduje zejména o: 

(a) schvalování a změně stanov Spolku;  

(b) volbě a odvolání členů předsednictva Spolku;  

(c) schvalování rozpočtu Spolku;  

(d) výši členských příspěvků Spolku;  

(e) schvalování plánu činnosti Spolku;  

(f) volbě a odvolání správce letiště;  

(g) volbě a odvolání pokladníka;  

(h) volbě a odvolání revizní komise. 

5.3 Valná hromada si může vyhradit rozhodování o ostatních věcech, které jinak náleží  

do působnosti jiných orgánů Spolku. 

5.4 Valnou hromadu svolává předsednictvo Spolku. Předsednictvo svolává valnou hromadu 

dle potřeby, nejméně však jednou za jednou rok. Předsednictvo je povinno svolat valnou 

hromadu na základě písemné žádosti nejméně 1/3 členů Spolku. Oznámení o konání 



 
 

 

 

valné hromady zveřejní předsednictvo nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů před datem 

konání valné hromady na webových stránkách Spolku www.klmbrno.cz. Členům není o 

termínu konání valné hromady zasílána písemná pozvánka.   

5.5 Valná hromada jedná podle předem stanoveného pořadu jednání uvedeného  

v pozvánce zveřejněné na webových stránkách Spolku. Valná hromada nejprve zvolí 

zapisovatele. Valnou hromadu řídí předseda Spolku a v jeho nepřítomnosti kterýkoliv 

člen předsednictva Spolku. 

5.6 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ni přítomni členové Spolku, kteří mají 

nadpoloviční většinu hlasů všech řádných a čestných členů Spolku. Není-li valná 

hromada schopná se usnášet, svolá předsednictvo Spolku náhradní valnou hromadu 

Spolku v souladu s čl. 5 odst. 5 Stanov. Tato náhradní valná hromada se musí konat 

nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne konání původně svolané valné hromady. 

Na této valné hromadě musí být přítomna prostá většina přítomných řádných nebo 

čestných členů. 

5.7 O každém jednání valné hromady se pořizuje písemný zápis, za jehož správné 

vyhotovení odpovídá předsednictvo Spolku, a který podepisuje předseda a zapisovatel 

příslušné valné hromady.   

5.8 Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů členů Spolku přítomných na valné 

hromadě, s výjimkou následujících rozhodnutí, k jejichž přijetí je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech hlasů členů Spolku: 

(a) změna stanov Spolku; 

(b) stanovení výše členských příspěvků Spolku; 

(c) schvalování rozpočtu Spolku; 

(d) vyloučení člena Spolku; 

(e) zrušení Spolku; 

(f) rozhodnutí valné hromady Spolku dle odst. 5.3 tohoto článku shora. 

5.9 Každý člen Spolku má na valné hromadě 1 (slovy: jeden) hlas. Člen Spolku, který 

nesplnil své členské povinnosti, jež mu ukládají Stanovy, není oprávněn využívat svých 

práv dle Stanov. Neuhradil-li člen Spolku členský příspěvek za příslušný kalendářní rok 

v plné výši, pozbývá právo hlasovat na valné hromadě Spolku a předkládat jakékoliv 

návrhy valné hromadě Spolku, až do okamžiku úplného splnění své povinnosti k úhradě 

členského příspěvku. Takový člen je však oprávněn se účastnit valné hromady Spolku, 

jeho hlasy se však nezapočítávají do výpočtu kvora pro usnášeníschopnost a platné 

rozhodování příslušné valné hromady.  

 

 

ČLÁNEK VI. 

Předsednictvo Spolku 

6.1 Předsednictvo Spolku je statutárním, řídícím a výkonným orgánem Spolku, který řídí 

činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech Spolku v období mezi valnými 

hromadami Spolku, s výjimkou otázek, o kterých může rozhodovat pouze valná 

hromada Spolku nebo které jsou svěřeny předsedovi Spolku. Předsednictvo Spolku tak 

zejména: 

(a) zajišťuje a odpovídá za řádné vedení účetnictví Spolku; 
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(b) zajišťuje a odpovídá za řádné plnění povinností Spolku stanovených jí stanovami, 

platnými právními předpisy a/nebo rozhodnutími orgánů státní správy  

či samosprávy; 

(c) sestavuje rozpočet Spolku, předkládá jej ke schválení valné hromadě Spolku  

a rozhoduje o způsobu využití peněžních prostředků ze schváleného rozpočtu 

Spolku; 

(d) rozhoduje o přijetí žadatele o členství do Spolku; 

(e) rozhoduje o udělení a odnětí řádného členství ve Spolku; 

(f) sestavuje a přijímá vnitřní organizační předpisy Spolku; 

(g) je oprávněn k zajištění své činnosti vytvářet další pomocné orgány; 

(h) v souladu se schváleným ročním rozpočtem zajišťuje realizaci jednotlivých cílů, 

úkolů a projektů Spolku;  

(i) rozhoduje o vyloučení člena Spolku; 

(j) volí a odvolává předsedu Spolku a řídí a kontroluje jeho činnost. 

6.2 Počet členů předsednictva je vždy lichý. Členem předsednictva se může stát člen 

Spolku, který nabyl plné svéprávnosti. Jedním z členů předsednictva je vždy předseda 

Spolku. Dalšími členy předsednictva jsou dva místopředsedové. Předsedu a 

místopředsedy Spolku volí členové předsednictva ze svých řad. Funkční období členů 

předsednictva jsou nejvýše 4 (slovy: čtyři) roky. Pokud počet členů předsednictva 

klesne pod 3 (slovy: tři), je předseda předsednictva Spolku nebo některý 

z místopředsedů předsednictva Spolku oprávněn jmenovat nového člena předsednictva 

Spolku na zbývající dobu funkčního období předcházejícího člena předsednictva 

Spolku. 

6.3 Předsednictvo se schází alespoň 1 (slovy: jednou) ročně. Předsednictvo je schopné se 

usnášet při účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Předsednictvo svolá její předseda 

nebo jím pověřený místopředseda předsednictva Spolku. Předsednictvo Spolku řídí 

předseda předsednictva nebo jím pověřený místopředseda. Předsednictvo Spolku 

rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů, když každý člen předsednictva 

Spolku má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda 

předsednictva Spolku. O každém jednání předsednictva Spolku se pořizuje písemný 

zápis, za jehož správné vyhotovení odpovídá předseda Spolku, a který podepisují 

všichni členové předsednictva Spolku přítomní na jednání, kterého se zápis týká. 

6.4 Členem předsednictva Spolku může být pouze fyzická osoba navržená členem Spolku 

na valné hromadě, zvolená valnou hromadou a splňující podmínky  

pro jmenování statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní 

společnosti podle platných právních předpisů. 

6.5 Členové výkonného výboru Spolku jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Spolku 

hlasováním z kandidátů navržených členy Spolku a splňujících podmínky pro výkon 

funkce člena předsednictva Spolku podle stanov a platných právních předpisů. Funkce 

člena předsednictva Spolku vzniká okamžikem jeho zvolení valnou hromadou Spolku. 

Členové předsednictva jsou uvedeni v registrační listině. 

6.6 Funkce člena předsednictva Spolku zaniká: 

(a) uplynutím funkčního období člena předsednictva Spolku;  

(b) písemným odstoupením člena předsednictva Spolku z funkce doručeným Spolku, 

a to okamžikem doručení písemného odstoupení Spolku; 



 
 

 

 

(c) odvoláním z funkce člena předsednictva Spolku valnou hromadou Spolku,  

a to k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady Spolku o odvolání člena 

předsednictva Spolku z funkce; 

(d) úmrtím člena předsednictva Spolku; 

(e) okamžikem pozbytí způsobilosti člena předsednictva Spolku být statutárním 

orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti dle platných 

právních předpisů. 

 

 

ČLÁNEK VII. 

Předseda Spolku 

7.1 Předseda Spolku je nejvyšším představitelem Spolku, který reprezentuje Spolek 

navenek.   

7.2 Předseda je členem předsednictva Spolku. Předseda Spolku řídí a koordinuje činnost 

předsednictva Spolku. Předseda Spolku je zodpovědný za administrativní vedení 

činností Spolku a zodpovídá zejména za: 

(a) řádné a včasné plnění veškerých administrativních činností při správě  

a činnosti Spolku; 

(b) komunikaci Spolku s jeho jednotlivými členy; 

(c) přípravu podkladů a zajištění průběhu konání valných hromad Spolku a jednání 

předsednictva Spolku; 

(d) aktualizaci a fungování kontaktních údajů Spolku; 

(e) aktualizaci, fungování a obsah webových stránek Spolku. 

7.3 Funkční období předsedy Spolku jsou nejvýše 4 (slovy: čtyři) roky. 

7.4 Předsedou Spolku může být pouze fyzická osoba navržená na funkci předsedy Spolku 

členem předsednictva Spolku ze zvolených členů předsednictva Spolku  

zvolená předsednictvem Spolku a splňující podmínky pro jmenování statutárním 

orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti dle platných právních 

předpisů. 

7.5 Předseda Spolku je volen a odvoláván předsednictvem Spolku hlasováním  

z kandidátů navržených členy předsednictva Spolku ze zvolených členů předsednictva 

Spolku a splňujících podmínky pro výkon funkce předsedy Spolku podle stanov a 

platných právních předpisů. Funkce předsedy Spolku vzniká okamžikem jeho zvolení 

předsednictvem Spolku. 

7.6 Funkce předsedy Spolku zaniká: 

(a) uplynutím funkčního období předsedy Spolku;  

(b) písemným odstoupením předsedy Spolku z funkce doručeným Spolku,  

a to okamžikem doručení písemného odstoupení Spolku; 

(c) odvoláním z funkce předsedy Spolku předsednictvem Spolku, a to k okamžiku 

přijetí rozhodnutí předsednictva Spolku o odvolání předsedy Spolku z funkce; 

(d) úmrtím předsedy Spolku; 

(e) okamžikem pozbytí způsobilosti předsedy Spolku být statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu obchodní společnosti podle platných právních 

předpisů. 

 

 



 
 

 

 

ČLÁNEK VIII. 

Správce letiště Spolku 

8.1    Správce letiště je volen valnou hromadou a je uveden v registrační listině.  

8.2    Funkční období správce letiště Spolku jsou nejvýše 4 (slovy: čtyři) roky.   

8.3  Správce letiště (klubovny a majetku) je povinen dohlížet na hospodárné využívání 

energie, topení, udržování pořádku, technického stavu strojů, nářadí a dalšího vybavení 

letiště resp. klubovny.   

8.4    Správce letiště je oprávněn:   

(a) vyloučit z účasti na klubovní schůzce členy Spolku, kteří nedodržují provozní řád, 

pravidla slušného a šetrného zacházení s vybavením letiště, energiemi nebo 

nedbají pořádku; 

(b) požadovat náhradu za poškozené nebo zničení vybavení letiště; 

(c) vyhlašovat a organizovat brigády; 

(d) navrhnout předsednictvu vyloučení člena Spolku. 

 

 

ČLÁNEK IX. 

Pokladník Spolku  

9.1 Pokladník Spolku je volen valnou hromadou a je uveden v registrační listině.   

9.2 Funkční období pokladníka Spolku jsou nejvýše 4 (slovy: čtyři) roky.    

9.3 Pokladník odpovídá za přesné vedení veškerých finančních operací spojených 

s provozem Spolku.   

9.4 Pokladník odpovídá za evidenci členských příspěvků.  

9.5 Pokladník je oprávněn navrhnout předsednictvu vyloučení člena Spolku, který neplní 

své povinnosti týkající se hrazení členských či jiných příspěvků stanovených těmito 

Stanovami. 

  

 

ČLÁNEK X. 

Kontrolní komise Spolku  

10.1 Kontrolní komise Spolku je zřizována a její členové voleni valnou hromadou na podnět 

řádného nebo čestného člena Spolku.   

10.2 Kontrolní komise má 3 (slovy: tři) členy.  

10.3 Členství v kontrolní komisi Spolku není slučitelné s členstvím v předsednictvu Spolku 

ani s funkcí likvidátora Spolku.  

10.4 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek 

činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise 

nedostatky, upozorní na ně předsednictvo.  

10.5 V rozsahu působnosti může kontrolní komise Spolku nebo její pověřený člen nahlížet 

do dokladů spolku a požadovat od členů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 



 
 

 

 

ČLÁNEK XI. 

Hospodaření Spolku a členské příspěvky Spolku 

11.1 Spolek hospodaří v souladu s platnými právními předpisy a  rozpočtem Spolku 

schváleným valnou hromadou Spolku. Předsednictvo předkládá návrh hospodaření 

valné hromadě, která jej schvaluje hlasováním. Za hospodaření se schváleným 

rozpočtem Spolku je zodpovědné předsednictvo Spolku.   

11.2 Předsednictvo schvaluje směrnice, kterými je upraveno hospodaření spolku. Směrnice 

nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy.  

11.3 Zprávu o hospodaření Spolku za předcházející rok sestavuje pokladník. Zpráva je 

schvalována předsednictvem a následně předložena členům Spolku.  

11.4 Kontrolu hospodaření Spolku provádí kontrolní komise Spolku.  

11.5 Každý člen Spolku může na svoji žádost nahlížet do účetnictví Spolku a do veškerých 

podkladů týkajících se hospodaření Spolku. 

11.6 Spolek dbá na to, aby veškerý majetek, který vlastní, byl užíván s péčí řádného 

hospodáře a byl plně a účelně využíván pro dosahování účelu Spolku. 

11.7 Členové Spolku neručí ani jinak neodpovídají za závazky Spolku.  

11.8 Příspěvky členové hradí ročně. Valná hromada je oprávněna na návrh předsednictva 

schválit jednorázové mimořádné příspěvky. Děti členů Spolku nejsou povinny hradit 

členské příspěvky ani vstupní poplatky.    

11.9 Přístup k finančním prostředkům (bankovnímu účtu) Spolku má předseda a pokladník 

Spolku, ve výjimečných případech pověřený člen předsednictva. Povolení přístupu musí 

být zaregistrováno v evidenční listině. O stavu finančních prostředků Spolku vede 

pokladník předepsanou evidenci, která musí být na požádání k dispozici kterémukoli 

členovi Spolku ke kontrole.  

11.10 Razítko klubu s podpisy pověřených osob musí být otištěno na všech smlouvách 

uzavřených Spolkem, na členských průkazech a všech dokumentech vydaných 

Spolkem. Razítko má k dispozici předseda Spolku a pověření členové předsednictva 

uvedení v registrační listině.  

11.11 Příjmy Spolku tvoří zejména:  

(a) členské příspěvky Spolku; 

(b) příspěvky získané ze sportovních a společenských akcí; 

(c) příjmy z hospodářské činnosti Spolku; 

(d) dary; 

(e) dotace a příspěvky státních či jiných orgánů;  

(f) výnosy z majetku ve vlastnictví Spolku;  

(g) ostatní výnosy. 

11.12 Výše členských příspěvků pro každého člena Spolku je stanovena na příslušný 

kalendářní rok v sazebníku. Roční výši členského příspěvku schvaluje valná hromada na 

návrh předsednictva. Výše příspěvku je ovlivněna formou členství, termínem zaplacení 

a věkem člena. 

 

 

 



 
 

 

 

ČLÁNEK XII. 

Jednání a podepisování za Spolek 

12.1 Statutárním orgánem Spolku je předsednictvo Spolku. 

12.2 Jménem Spolku jednají navenek vždy předseda a 2 (slovy: dva) místopředsedové 

předsednictva Spolku. 

12.3 Podepisování za Spolek se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu Spolku 

připojí svůj vlastnoruční podpis předseda Spolku a dva místopředsedové Spolku.  

12.4 Razítko klubu s podpisy pověřených osob musí být otištěno na všech smlouvách 

uzavřených Spolkem, na členských průkazech a všech dokumentech vydaných 

Spolkem. Razítko má k dispozici předseda Spolku a pověření členové předsednictva 

uvedení v registrační listině. 

 

 

ČLÁNEK XIII. 

Zánik Spolku  

13.1 Spolek zaniká zrušením.  

13.2 O zrušení Spolku rozhoduje Valná hromada. Není-li valná hromada usnášení schopná, 

svolá předseda Spolku nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku novou valnou hromadu. 

Není-li ani tato valná hromada usnášení schopná, je o zániku Spolku oprávněno 

rozhodnout předsednictvo.  

 

 

ČLÁNEK XIV. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

14.1 Toto je úplné znění Stanov Spolku. 

14.2 Tyto Stanovy Spolku mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady 

Spolku přijatého v souladu s těmito stanovami Spolku. 

 

 

 

V Brně dne 

 

___________________________    ___________________________ 

     Radovan Rája            Jan Matras 

               předseda Spolku               místopředseda Spolku 

 

 

___________________________     

     Milan Hanzl           

          místopředseda Spolku              

 


