Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat
Výroční členská schůze

Datum konání: 26. 10. 2013
Místo konání: Restaurace Prima DKMO, ul. 28. října 124, Moravská Ostrava
Účast:

dle prezenční listiny (23 členů)

Program:

I. Zahájení
II. Jmenování mandátní komise
III. Zpráva o stavu členstva
IV. Zpráva o hospodaření
V. Revizní zpráva
VI. Zpráva o činnosti
VII. Informace o plánovaných nových aktivitách
VIII. Hlasování
IX. Diskuze
X. Usnesení
XI. Závěr

I.
Zahájení
Výroční schůzi MSSOZ zahájila Mgr. Kateřina Urbanová, která uvítala všechny přítomné.
Následně seznámila přítomné s úmyslem navržení nového předsedy a místopředsedy,
omluvila účast předsedy MVDr. Nytry a paní Dany Polákové.
Poté byli členové MSSOZ seznámeni se členy výboru a každý z členů výboru pronesl pár
slov o sobě a o své činnosti ve MSSOZ.
Současné složení výboru:
MVDr. Jan Nytra - předseda
Dana Poláková
Mgr. Kateřina Urbanová
Ing. Lenka Jašková
Ing. Markéta Vlčková
Mgr. Barbara Tocauerová
Lena Šašinková
Ing. Helena Pirščová
Jaroslava Šimonová – čestný člen
Současně byli přítomní členové obeznámeni s novými členskými kartami a upozorněni na
změnu účtu MSSOZ.
II.
Jmenování mandátní komise
Mandátní komise byla jmenována ve složení:
Předseda mandátní komise: Jaroslava Šimonová
Členové: Ing. Markéta Vlčková, Lena Šašinková

III.
Zpráva o stavu členstva
O stavu členstva informovala zúčastněné Ing. Lenka Jašková. Ke 30.9.2013 bylo evidováno
celkem 211 členů. Během roku 2013 se přihlásilo 50 členů. Od minulé výroční členské
schůze, která se konala 26. 5. 2012, přibylo 87 nových členů. 40 členů stále nemá zaplacený
vstupní členský příspěvek (ČP). Jsou mezi nimi jak nově přihlášení, kteří to ještě nestihli, tak
i dříve přihlášení členové. Všichni byli obesláni s tím, že nás mají informovat, zda členský
příspěvek plánují zaplatit anebo si přejí být ze Spolku vyškrtnuti.
Všichni byli informování, že dokud nedojde k zaplacení vstupního ČP neobdrží registrovaný
člen členskou kartu. Pokud evidujeme nezaplacený ČP 3 roky po sobě, daného člena
nejdříve kontaktujeme, aby měl možnost zaplatit a pokud tak neučiní, je automaticky
vyškrtnut z databáze.
IV.
Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření MSSOZ za rok 2012, za rok 2013 (1.-3.Q) a aktuální stav finančních
prostředků k 30. 9. 2013 přednesla Ing. Lenka Jašková, která má v současné době na
starosti finance.
Členové byli informováni o zřízení nového bank.účtu u Fio banky: 2100486924 / 2010, starý
bank.účet u KB bude fungovat do konce roku 2013. Důvodem změny banky byly příliš
vysoké bankovní poplatky za rok. U Fio banky je účet vedený bez poplatků.


Zpráva o hospodaření 2012

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2012:
 pokladní hotovost
12.437,00Kč
 bankovní účet
30.194,80Kč
CELKEM
42.631,80Kč
Celkové příjmy: - 96.464,00Kč
Celkové výdaje: - 87.216,00Kč


Zpráva o hospodaření I.-III. čtvrtletí 2013

Rozpis příjmů za I. – III. čtvrtletí roku 2013:
 členské příspěvky
9.700,00Kč
 dary
191.193,00Kč
 adopční poplatky
4.000,00Kč
 kalendář 2013 – prodej
1.740,00Kč
 vratka za výkup psa
2.000,00Kč
CELKEM
3.450,00Kč
Rozpis výdajů za I.-III. čtvrtletí roku 2013:
 provozní náklady
3.081,00Kč
(poštovní služby, známky, obálky)
 bankovní poplatky
3.552,00Kč
 úprava webové stránky
5.000,00Kč
 pomoc zvířatům
25.472,30Kč
(převozy, výkupy, krmivo)
 Veterinární výdaje
151.098,00Kč
(Kastrace, ostatní vet. výdaje)
 Příspěvek na psy paní Synkové
5.800,00Kč
 Příspěvek na dobrmana Ušáka
1.000,00Kč

CELKEM

195.003,30Kč

Stav finančních prostředků k 30. 9. 2013:
 pokladní hotovost
388,00Kč
 bankovní účet
55.873,50Kč
CELKEM
56.261,50Kč
V roce 2012 byly větší částky vynaloženy k realizované pomoci zvířatům a to ve výši
16.586,00Kč a k tvorbě kalendářů pro rok 2013 v celkové výši (tisk+ poštovné) 17.144,00Kč.
(Podrobný seznam výdajů pro rok 2012 viz. příloha)
Co se týká příjmů roku 2012, MSSOZ získal finanční prostředky především z darů v celkové
výši 48.574,00Kč, zaplacených členských příspěvků – 18.150,00Kč a zisku z prodeje
kalendáře – 29.700,00Kč.
(Podrobný seznam příjmů pro rok 2012 viz. příloha)
V I.-III. čtvrtletí roku 2013 bylo kromě běžných výdajů (viz. rozpis výše), vynaloženo
5.000,00Kč na úpravu webové stránky. Největšími položkami ve výdajích byly veterinární
výlohy v celkové výši 151.098,00Kč. Z toho 86.887,00Kč na kastrace a 64.211,00Kč tvořily
ostatní veterinární výdaje v podobě očkování, odblešení, léků, veterinárních zákroků, aj.
Největší položku příjmů za I.-III. čtvrtletí představovaly dary, a to konkrétně 191.193,00Kč.
MSSOZ řešil v tomto období velké kauzy jako např. Lískoveckou množírnu, na kterou se
vybralo 24.500,00Kč nebo kauzu „Pinčí tsunami“, na kterou bylo přispěno částkou
9.000,00Kč.
(Podrobný seznam příjmů a výdajů za I.-III. čtvrtletí viz. příloha)
V.
Revizní zpráva
Při hospodaření s penězi v roce 2012 a první polovině 2013 nebylo zjištěno žádné
pochybení.
VI.

Zpráva o činnosti

S činností MSSOZ v období leden - říjen 2013 byli členové blíže obeznámeni Ing. Helenou
Pirščovou, která přítomné členy seznámila s řešenými kauzami, kterými se MSSOZ zabýval
nebo je stále řeší.
 Lískovecká množírna
Velkou kauzou, kterou MSSOZ řešil, byla kauza „Lískovecká množírna“. Množitel Petr Žiška,
provozovatel chovu v Řepišti a Lískovci, měl téměř 150 psů, které neměl řádně přihlášené a
zvířata již na první pohled nebyla v dobrém zdravotním a psychickém stavu. Na pana Žišku
bylo podáno několik podnětů na KVS SVS pro Moravskoslezský kraj. Na základě mediálního
tlaku se Žiška rozhodl svou činnost ukončit. Bylo mu odebráno 31 psů organizacemi na
ochranu zvířat, z toho 8 psů přes MSSOZ – 2 psi, 6 fen. Všichni psi podstoupili kastraci, byli
odblešeni, odčerveni a podařilo se jim najít nový domov. Bohužel i přes slib pana Žišky, že
s chovem přestane, množí dál a psy odvezl neznámo kam.
V souvislosti s tímto případem podal MSSOZ ve spolupráci s organizacemi Mazlíci v nouzi,
o.s. a Neposedné tlapky o.s. stížnosti k revizní komisi na veterinárního lékaře MVDr.
Konvičku, který byl ošetřujícím veterinárním lékařem chovatele pana Žišky, a zároveň i
stížnost na činnost KVS SVS pro Moravskoslezský kraj.
 Kauza Karviná – Doly
Dalším velkým případem byla kauza „Karviná - Doly“, kde pan Karel na zahradě v Karviné –
Doly postupně namnožil přes 20 psů. Bylo mu odebráno 7 fen, z nich jedna byla z důvodu

zánětu dělohy na pokraji smrti. Fenečku se naštěstí podařilo zachránit a našla nový domov.
Zbytek psů byl vykastrován, odčerven, odblečen. Panu Karlovi zůstali všichni vykastrovaní
psi a jedna 14letá fena. Zbytku pejsků se podařilo najít nové domov.
 Kauza Horní Suchá – Míša a Milan
Podobným případem byla i kauza „Horní Suchá – Míša a Milan“. Tento případ dal MSSOZ
velice zabrat a do dnešního dne je stále v řešení. Paní Míše a Milanovi, dvou alkoholikům a
bezdomovcům, se rozmnožili psi do počtu 23 psů. Odebráno bylo 17 psů, většina z nich
našla nový domov. Psi podstoupili nejen kastraci, odblešení, odčervení, ale byla potřeba i
operace oka nebo císařský řez. Celý případ se medializoval, byla přivolána TV Nova, TV
Polar, ČT a Havířovský deník.
Čtyři pejsci stále čekají na nový domov u paní Synkové, která nám vypomohla zapůjčením
části zahrady, aby se pejsci mohli zotavit po kastracích.
Navázali jsme i spolupráci s panem starostou v Horní Suché, který MSSOZ daroval finanční
dar na kastrace 20 000 kč a Míše a Milanovi jsme pomohli přestěhovat se jinam, sponzor
věnoval 150 metrů pletiva. Na nové zahradě, kde nyní bydlí, zůstalo ještě 6 psů, jednomu
opět hledáme nový domov, zbytek je vykastrovaný a kastraci 2 psů ještě plánujeme
Jeden z pejsků – Alešek – se nám z nového domova vrátil skrz Trojský útulek v Praze. Byl
majitelkou vyhozen na ulici ( kauza Veverková). Alešek je nemocný, trpí svrabem, má zápal
plic, o psychice nemluvě. Nyní je v dočasné péči a jeho léčba a kastrace bude stát další
peníze.
 Kauza Horní Suchá - Jarmila
Další případ, který MSSOZ řešil, byl rovněž v Horní Suché u paní Jarmily. Jarmila a její
matka jsou z poloviny zbaveny svéprávnosti, mylně se domnívají, že zvířata zachraňují, ale
ve skutečnosti je týrají. Na jejich zahradě bylo nalezeno v otřesných podmínkách 15 psů
(krátké řetězy – stafordka Šárka si musela po 200m chůze lehnout, jak měla ochablé
svalstvo, malý kotec na dva velké psy – jeden z nich byl PP pes flat coated retriever, štěňata
v kleci po křečkovi, všude výkaly, špatná strava, bez vody). Odebráno bylo 12 psů – všichni
již mají nové domovy.
Zbývá tam ještě fena yorkšírského teriéra, která je v kleci, o níž usilujeme a bišonek.
Před týdnem opět přibyly další dvě feny.
Na naléhání alespoň zlepšila životní podmínky, psi jsou puštěni z řetězu.
Celý případ kontrolujeme, vozíme granule a snažíme se jim vysvětlit, aby psy nepřivazovaly.
 Kauza Karviná – Doly 2
V Karviné – Doly MSSOZ rovněž řešil týrání dvou německých ovčáků a jedné kočky. Majitel
se odstěhoval a zvířata zanechal svému osudu v rozbořeném finském domku. Zvířata žila
v bahně, vlastních výkalech, bez jídla, vody. Jeden z německých ovčáků byl uvázaný na
40cm řetězu. Na majitele bylo podáno trestní oznámení, jehož výsledkem je pouhý
přestupek. K této kauze byla přivolána policie, aby zvířata odchytila. Přivolána byla i TV
Polar.
Němečtí ovčáci byli odvezeni do Městského útulku Karviná – Darkov, kde se stále jeden
německý ovčák nachází, druhý nalezl nový domov. Kočička byla odvezena do Nadace na
pomoc zvířatům a již našla nový domov.
 Fred
Otřesným případem, který se k nám dostal byl týraný Fred. Fred byl zneužíván a bit zoofilem
(zde bohužel nemáme důkazy, abychom podnikli další kroky) v Šenově. Pes byl na tom
velice zle po psychické stránce, trápil ho ušní svrab, onemocněl štítnou žlázou. Tento člověk
má i nadále několik koček, které odmítá vydat, nekomunikuje, neotvírá. Podařilo se odebrat
pouze 2 kočky, zbytek nechce vydat.
Fredovi se i přes jeho hendikep a váhu 65kg podařilo najít nový domov, jeho léčba je však
velice nákladná.

 Filípek
Týraný byl i pes Filípek, který byl 5 let v útulku Lukavice ve východních Čechách a poté žil 5
let zavřený v panelákovém domě, kdy nikdy nechodil ven, byl pouze zavřený v jednom
pokoji. Filípek byl vyděšený, nesocializovaný. Díky přerostlým drápkům nemohl pořádně
chodit. Dnes žije spokojeně v novém domově.
 Ben s nádorem
Ben byl starý německý ovčák, který byl upoutaný na řetězu. Na levé přední noze měl
obrovský krvavý neléčený nádor, který tam měl dle sousedů již 2 roky! Jeho majitel ho odmítl
nechat vyšetřit, dokonce ho měl v úmyslu zabít, až příjde „jeho čas“. Podařilo se nám Bena
odvést a nechat jej prohlédnout veterinářem. Benovi však nešlo nijak pomoci a veterinář
rozhodl o jeho utracení, aby se dále netrápil.
Na majitele Bena, Václava Výtiska, bylo podáno trestní oznámení, ale dle zprávy Policie ČR
nedošlo k týrání zvířete, ani nebyla naplněna skutková podstata přečinu zanedbání péče o
zvíře z nedbalosti.
 Podvyživená Bibi z Horní Suché
Dalším případem v Horní Suché byla 4letá fenka křížence německého ovčáka a rhodéského
ridgebacka Bibi. Živořila na krátkém řetězu s chatrnou boudou a několikrát porodila štěňata,
která vždy zemřela, fena trpěla těžkou podvýživou. Jedno štěňátko zůstalo, které původně
také přivazovali, v jeho 3 měsících. Po našich urgencích je nyní na volno a celou věc stále
kontrolujeme.
I v tomto případě bylo podáno trestní oznámení. Bibi má již nový domov.
 Další případy
Případů, kterými se MSSOZ zabýval nebo zabývá bylo v tomto roce mnoho, počet případů
stále roste, lidé se na nás obracejí více a více.
- Jedním z nich byl i pes Punťa, který žil v kotci v Třinci, kde pil pouze dešťovou vodu, jedl
zbytky. Velice se bál lidí a to „žil“ s rodinou s dětmi.
- Lízinka – kříženec yorkšírského teriéra, která byla nalezena zanedbaná a popálená
průmyslovými chemikáliemi, bohužel má i Kushingův syndrom. Měla však štěstí a dnes má
nový domov v Praze.
- Pusinka – tato malá slečna žila v šopě v Budišově na Budišovsku u cikánů. Z nedostatku
výživy byla akorát pokřivená kostřička.
- Tobiášek - zhruba 12letý Yorkšírský teriér, který se našel uvázaný v Novém Jičíne na hřišti,
kde strávil celou noc u sloupu. Následně byl převezen do Kopřivnického útulku, odkud se
nám ho podařilo dostat. Pes spal v betonovém kotci ve své misce na granule, jak byla pro
něj velká. Převezli jsme jej do dočasné péče, jelikož byl ve velmi špatném zdravotním stavu,
vyhublý, zadredovaný, veterinář mu musel vytrhat téměř všechny zuby.
- Agar – pudlík ze Slezských Pavlovic, který zde žil několik let v útulku, vytáhli jsme jej,
adoptoval ho mladý pár, rozešli se a Agar zůstal u mladíka, který ho celé dny zavíral doma a
sem tam ho chodili venčit různí lidé. Díky tomu se z Agara stal labilní pes se sklonem kousat
každého a za každé okolnosti. I přesto, že nám bylo doporučeno utracení, jsme mu dali šanci
a dnes díky péči v dočasné péči, kde je na převýchově u paní cvičitelky, dělá obrovské
pokroky.
- Hrozinka – fena z Nového Jičína, která byla společně ještě s jedním psem zavřená sama
na zahrádce. Hrozinka stále utíkala, až ji jeden den našla Policie ČR v příkopě sraženou
autem, kde ležela několik hodin a nemohla se hýbat. Fenečka byla dovezena na veterinu a
veterinář doporučil okamžité utracení, z důvodu zlomené páteře. Ani zde jsme to nevzdali.
Ujala se jí paní MVDr. Tesaříková - Pomoc psům Novojičínsko a začala jí říkat Hrozinka –
všem totiž bolestí hrozila zoubkama. Dnes je v novém domově a veselé běhá – páteř totiž
nebyla zlomená.
- Ušák – mladý dobrman, kterého jsme našli v dvacetistupňových mrazech uvázaného u
křesla u bezdomovců, řetěz vážil 3kg, pes byl tak vystresovaný, že močil strachy,
bezdomovci se bavili tím, že se do něj strefovali láhvemi. Ušák je nyní v dočasné péči v

Praze, už skoro rok hledá nový domov, jelikož díky své předchozí zkušenosti má doživotní
psychické následky.
- Žofinka - jako 4 týdenní štěně se dostala k alkoholikům a lidem v sociální nouzi. V 7
měsících byla nakrytá a v 9 měsících porodila 7 štěňat !!! Poslední 2 štěňata se nám podařilo
odebrat – oba mají dnes nové domovy. U zbytku štěňat bohužel nevíme, kde se nachází.
Žofinku jsme nechali vykastrovat, odčervit, odblešit a naočkovat. Jedná se o mladou fenu
staforda, které minimální venčení na metrovém vodítku nestačilo k vybití energie a začala být
agresivní. Začala útočit na lidi, psy, skákala z okna v 1. patře. Útočila i na své majitele, které
několikrát pokousala. Přes nepěkné vyhlídky, které Žofinka měla, se nám ji podařilo odebrat
a najít ji nový domov přesto, že Žofi má v důsledku nedostatečné výživy špatné klouby
zadních noh a syndrom mrtvého ocasu. Předchozí podmínky, ve kterých žila na ní nechaly i
psychické problémy, je nevyzpytatelná.
Jednou z činností MSSOZ zvířat je i mapování bezdomoveckých kolonií. Jedněmi
z kontrolovaných bezdomovců jsou i bezdomovci žijící pod mostem u Nové Karolíny v
Ostravě. Ti měli 8 psů uvázaných u stromu, bez jakéhokoliv přístřešku, jídla, vody. Dovezli
jsme jim boudy, i nadále jim vozíme granule, konzervy,deky.
Odebrali jsme 4 psy (Pupíček, Bojar, Bella, Dixie), jedna fena byla vykastrována a vrácena
zpět.
Nyní jsou další 3 psi nabízeni k adopci. Tito psi žijí v hrozných podmínkách a hledá se jim
akutně nový domov.
Dalším bezdomoveckým případem u Nové Karolíny byla březí fenka Rita. Nemohli jsme
dopustit, aby rodila v těchto špatných podmínkách u bezdomovců a podařilo se nám ji najít
nový domov. Po kontrole veterinářem bylo rozhodnuto, že musí podstoupit akutní císařský
řez, jinak by štěňata nepřežila. Ritě se narodilo 9 štěňat, kterým se hledá nový domov.
I malý kocourek, který byl s bezdomovci pod mostem potřeboval naší pomoc. Toto koťátko
se připletlo pod nohy a výsledkem byla zlomená stehenní kost. Kocourek podstoupil
náročnou operaci a nyní je v novém domově.
V další bezdomovecké kolonii bylo objeveno 6 psů, kteří by se postupem času začali
nekontrolovaně množit a katastrofa by byla na světě. Z toho důvodu jsme 4 psy odebrali
(všichni dnes mají nový domov), 2 psi (pes a fena) bezdomovcům zůstali, jelikož se o psy
starají. Všech 6 psů bylo vykastrováno, odčerveno a odblešeno.
Jedním z případů, kterými se MSSOZ nyní zabývá je kauza z Karviné, kde se v neobydlené
zahradě nachází stále zavřený staford (pes) a 4 měsíční fena německého ovčáka uvázaná
na metrovém řetězu s ostnatým obojkem. Majitelem je alkoholik v sociální nouzi, který má 9
dětí. Po domluvě došlo k menší nápravě, fena je již na volno. Avšak stále probíhá
komunikace s majitelem, aby nám psy dal.
Tyto výše uvedené případy nejsou jediné případy, které MSSOZ v roce 2013 řešil, jedná se
spíše o ty nejvýraznější a nejhorší případy. Podařilo se najít domov 135 psům!
PROJEKTY
Mimo řešené kauzy byli členové seznámeni i s projekty, které MSSOZ vytvořil za účelem
zviditelnění se, získání financí, hledání nových domovů nebo rozšíření členské základny.
Jedním z těchto projektů byl Kalendář pro rok 2013 – 101 důvodů, proč si adoptovat psa
z útulku. Kampaň probíhala na webových stránkách a Facebooku, kde nám lidé zasílali
fotografie svých adoptovaných pejsků s důvody, proč adoptovat zvíře z útulku. Vše se
následně zpracovalo do kalendáře.
Rozjeli jsme i tzv. guerillovou kampaň „Ztratil se mi páníček“, díky které hledáme domov
opuštěným psům v útulcích. Kampaň má své webové stránky – www.ztratilsemipanicek.cz.
Informovala o ní TV Polar, ČT a Český rozhlas.

Dalším úspěšným krokem je zahájení spolupráce s médii. Mimo to jsme v TV byli v roce
2013 8x a v novinách vyšlo 23 článků.
MSSOZ se v červnu 2013 účastnil Zvonečkového jarmarku v Rožnově pod Radhoštěm, kde
jsme prodejem suvenýrů získali 5.254Kč. V září 2013 jsme měli možnost prodávat suvenýry
a reklamní předměty na Ekopouti v Ostravě na Masarykově náměstí, kde se nám podařilo
získat 3.780Kč.
Zároveň jsme se účastnili i konference Setkání neziskových konferencí v MS kraji.
Důležitým počinem, abychom co nejvíce minimalizovali readopci psů, kterým se podařilo
najít nový domov je vytvoření:
- nových adopčních smluv
- nových adopčních dotazníků, které nám pomáhají získat co nejpodrobnější informace o
případných nových majitelích
- nové pěstounské dotazníky, abychom získali co nejlepší přehled o psech, jejich povahách,
sociálním chování, apod.
Došlo i k vytvoření nových webových stránek, které jsou modernější, přehlednější a které
jsme schopni spravovat samostatně.
VII.
Informace o plánovaných nových aktivitách
O plánovaných nových aktivitách a projektech informovaly Mgr. Barbora Tocauerová a
Tereza Thérová:
 „Obchůdek náš“ – od 24. října funguje na Facebooku MSSOZ internetový obchod,
který nám pomůže získat finance z prodeje reklamních předmětů, ale i předmětů,
které jsou nám darovány
 DMS – zahájit a zařídit pro MSSOZ dárcovské sms
 Advent plný andělů - velký dobročinný galavečer v ostravském Gongu, kde budeme
mít možnost prodeje dárkových předmětů.
 Kalendáře pro rok 2014: 1. „Můj pejsek a já“ - nástěnné dětské kalendáře formátu




A3 s omalovánkou na zadní straně.
2. „Závislí na lásce“ - kalendář pro dospělé formátu A3
Díky sponzorovi budeme mít tisk úplně zdarma a veškerý výtěžek z kalendářů
půjde na účet MSSOZ v 100% výši.
Vytvoření osvětové skupiny do škol - přednášky a workshopy na téma Jak se
chovat k domácím mazlíčkům.
Vytvoření skupiny ke kontrole pejsků v nových domovech.

VIII.
Hlasování
1. Zvolení nového předsedy
Pro navrhovanou Mgr. Barboru Tocauerovou jako novou předsedkyni MSSOZ hlasovali
souhlasně všichni přítomní, nikdo nebyl proti.
2. Zvolení nového místopředsedy
Pro navrhovanou Lenu Šašinkovou jako novou místopředsedkyni MSSOZ hlasovali
souhlasně všichni přítomní, nikdo nebyl proti.
3. Stanovy
Pro nové znění stanov hlasovali souhlasně všichni přítomní členové, nikdo nebyl proti.
IX.
Diskuze
Diskuse probíhala k jednotlivým řešeným případům prezentovaným v rámci zprávy o činnosti
a dále také při představování nových plánovaných aktivit. Na samostatnou diskusi bohužel
časový prostor nezbyl.

X.

Usnesení

Členská schůze konaná 26. 10. 2013 přijímá:
 Zprávu o činnosti MSSOZ
 Zprávu o stavu členstva
 Zprávu o hospodaření
 Revizní zprávu
Členská schůze ze dne 26. 10. 2013 se také usnesla na:
 Zvolení nového předsedy
 Zvolení nového místopředsedy
 Nových stanovách
XI.
Závěr
Závěrem Mgr. Kateřina Urbanová poděkovala všem přítomným členům za účast a
připomínky k činnosti MSSOZ. MSSOZ se i nadále bude snažit o omlazení a rozšíření
členské základny a o realizaci plánovaných aktivit, které zde byly představeny. Úspěšné
pokračování již probíhajících aktivit je samozřejmostí.

Zapsala: Lena Šašinková

