
ZAPIS Z III. VALNE HROMADY
oBČANsKÉHo SDRUŽENÍ

CENTRUM HANDICAPoVANÝCH LyŽ'rŘŮ. o.s.

Mhlo kotráni: }nskébztré

l' zahiřn vdDó hrcňadr (ibŘk Du{.l! 
'fod..d. 

o.5')
l' xálrh prqnmtr ÝnlŇ bmm.d} (Jiidfich khod& místopfodsdr ol')

mnldy (čle'o!é o'í)
Mobi (M'Řk Dulél' phdséd. o-..)

5' PfrsÉYb k čhnm'i n obdobj ckno9é o.s')
ó' zprÁvrobospdrřeniz.rktuá|triobdobi(D..i.|.BlÁhoví.poH'dniko.s')
7' PňsÉvq k h6Fd.hni x rk'uibi oMobi (denN. o's)
3' zpÉu o v$|dci.h sFíolli skupiny (Jiň DÚíÁl. lEÍér q'o{o$j slupiÍ'
9' Pfisn&kyk'ítl.dkům:Fr.N!iskupilI(člénovéo's.)
|0. vo|M šleín vo|.boi konk. (člcno'éo's.)
Il. vdb. dilúl'foru o.s' nm d.Eivol.bniobdobi íčl.novéo's.)
l:' vo|b! čl.iú ŘýizíI konl* o'5. pŇdr|ši}obbni oMobi (č|enori oo
l3' Dislu!. (!leĎové o'.)
14. zÁYěí v!|Íó bĎnldy

n'nhmiliť'pollii.h\i.rů'o5' Md|Dn*ksilal.|en}os'a
Žh!ilfdlánílilné Tonq,

vGtopiedýdaosrnlkéhosdn'že|icenťmhÍndrc'Fvilých \áÍú.os J fu.].h Kd]Vod.
pldDeJde|ún'o's |ávilpmsamu!x|iéhrDmd!

c|djovÉ. ! ila?dL.d. hh!|{njilnoff)nné Íhváli|i výý uledeni náý| po!.'rntr sllé hbn4

Pl!d$d'Úblails|úhosdn'Ždricentunhandi.aFrani.h]\ffi'o's Mile|Dtr*khtbrmov'|.tn!
o.sošniÓ!]aahuá]niobdohi'PÉdeyšinÝa.iě.i|.á]iždosaanéa|eibudo!.i.ilcoh.!|s|éfu
iln'žeii Dá|ť lljÁdfr l pMš|o!áij V*'n spo|&Ťúm' kteii ýoU pomŇ' ý

s piNpěÝk! rčilNl.s'is|ého sdn'!Úi coíhň hand]lQotánitL |yáiú. o s. vyýoupi|i čknové
o s.Jili DoíÁl' Kal.řú, Dulková' Miť|.| BLáh{' FiIip Horor[aa PaveI Jakubec. [tiiNl[áŽ]i na

Pok |'dn ilLi.ťh i obča. s[ého sdru žgni c trtilm b and ica pouDlch !žaiii, o
piédrcJi Ndrobmu 4Ííýil ohospdáienjzaakú|ni oMobi, kted Ý \.kk}dtrďL !!ů i
ei|o{dl přímů arýdajú \e'né kdfúÍh fimřlich dÝilků

l



PřÁPělek k.7|úVě ohÓsFdlfunl ob&n\LéhÚ druŽe|i.eŇ!jn Landi.apovliiď |yŽil[' o s'
p.úicd M arck Dtrš.k' kled pŤord I Ekap trU |a. i ]ediod i {dt spoíňd '

:d &l

ldedcich sponovni skupiny v nichž ÍozebŘ| úst*|yjdnol ivich zídnitů 
' 
qluě Fukáa| na

piéÚ!i!.ii.i p.ob|cfua(iku Lau.) csTPs !.ts!scPv' ft.á a!inik nedaí nďi voíovni skupii) na
zárodeoh evfupského a svělo!ého po ]áru.

K vý& utd.ié zpéyě1@ó€ sNdovíi llnpiíy ý s ohLedem na uvedenou prob|emali|( vyjádijl
hd B|í'eJindfi.h Xdtroda ! Plvťl B'nbousckň.' kl9íF
s|Úpil! vndl'i d'odŇ v}jádri|i FdPodúzÓóň teiéÍá

Čk'ovéos máHďěNs$vÁli}dlomynnézvoli|iřÍé|.ínotrvoL.bnl|o'nkibholooÚanského
.vbdiDiŘsbú.Jiřivots'

Č|eDovéo s' M ák|dé h|a$váníjed.om}Jně zvo i|i nové č|e|} \.bon občmskéhosdn'ení
ceftm ha.dicapovmj.h ]y'ň, o's prc dalš'ro|ebni obdobi Ýe doženi:

oisiopfu d! občmskbo sdruž.

c|eíovóo.s n!,ák|adéhhs!ÁííýhVá]iIiprcd'|ŠiÝo|ebnio&tobijédídč]gnnouÍ9v]aikomři.
j<Jin,(.'en *rFdn 1)'ne1^!|.' 'uL l (E\ořcrsr

Po trkondeni. ýše trVdených bdň Pbsňu b!|avyh|áš.í.vohádb|uý. kbésgbou přhgla
sFu sfu pď né'Ú. nívil ň i !ěcnýcb ptipo'n iEk

N' 7á!éinÓVězvol.trýpředsed'ob!trskéhosd40!íi chtuň handtaŇý.í'd bbtů. o s. MaÉk
DulekpMébýa| !*n'.leŇmo s z ú.rí m lél. va]né hÍomdú! v*m pPá| míoho ostschů Íj
Ea|iaci so$aslých i nových pĎjekiůtobdosdilbni'

zípk čihj i.i 2.íŘny vy bolovi| : Bláhl M ichll

n, /1 //
/z*t+.


