
 

 

 
 

 
         Zápis z jednání 

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
1.9. 2017, 10:30, GUARANT International 

Omluveni: 
Havrdová, Herzig, Pretl 
 

 Úvodem   

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 7.4. 2017  

✓ Návrh smlouvy mezi GI a ČNS – vypracovala  ing. Kamarádová  
✓ Newsletter 2/2017 - vyšlo dne 28.6. 2017 

✓ Informace o historické výstavě uveřejněny v Newsletteru  - Janůrková  
✓ Evropské referenční sítě pro vzácná a komplexní onemocnění -   seznam umístěn v Newsletteru a  

na webu ČNS (Janůrková, Marusič)  
✓ Výběr termínu a témat ČNA 2018 - Ehler, Janůrková 

✓ Seznam panelistů EAN + výzva k poskytnutí zprávy z panelů -  Janůrková 

✓ 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres- Informace na webu + newsletter-Janůrková 

✓ II. Neuromuskulární fórum - informace na webu -  Janůrková  
✓ 64. Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii- informace na webu                    

             +  newsletter - Janůrková 
✓ Dotazník pro členy ČNS  - návrh připraven - Janůrková, Bednařík připomínkoval 
✓ Certifikáty pro partner ČSNS - návrhy připraveny- Janůrková 

✓ Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2017  - na webu ČNS a ČSNS, rozeslána výzva  
             všem členům společnosti- Janůrková 

✓ Soutěž o ceny ČNS za nejlepší publikace 2016 - výsledky na webu, newsletteru, oznámení všem              
             oceněným, formulář na odměnu 20 000 Kč zaslán na ČLS JEP k proplacení- Janůrková 

✓ Nová pravidla ceny ČNS 2018 - Šonka 

✓ Struktura nového webu - návrh připraven -  Janůrková, Brázdil 
✓ Snížení příspěvků - dopis s odpovědí - Bednařík.  
✓ Opraven zápis ve spolkovém rejstříku - Janůrková 

✓ Účet ČNS, z.s. – zajištěno právo náhledu a přípravy transakcí pro asociační manažerku  
            Janůrkovou a právo schvalovat transakce pro předsedu prof. Bednaříka a pokladníka prof. Herziga.  
 
Činnost sekretariátu ČNS - korespondence 

✓   Stanovisko k vybraným otázkám novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotnictví - 
zasláno na ČLS JEP - 21.7.2017 -  Příloha č. 3 

1. 
Zdravotnictví 

 
Úhrada antiparkinsonik (Škoda, Jech, EXPY sekce) 

Jednání na MZ k situaci doplatků na léky na Parkinsonovu chorobu - delegován Jech 
- Finální hodnotící zpráva SÚKL - Příloha č. 1 

- Shrnutí situace prof. Jech - Příloha č. 1a 

- Vyjádření advokátní kanceláře - Příloha č. 1b 

 
Prof. Jech poskytne  souhrnné informace v této záležitosti, které se umístí do newsletteru a na web ČNS - 
zajistí Janůrková. Prof. Jech pověřen výborem dalším vyjednáváním v záležitosti úhrady antiparkinsonik.  

 
Vývoj počtu RS pacientů v roce 2016 z pohledu úhradové vyhlášky pro rok 2017 (Marusič, Horáková) 

Prof. Marusič - souhrnné údaje 

Vývoj situace -  Počet léčených pacientů s RS v ČR ke konci roku 2016 je asi 10,5 tis. Navýšení o víc než 
10% oproti roku 2015. Lze očekávat další nárůst, který se bude lišit v jednotlivých centrech v závislosti na 
výchozím stavu. Pojišťovna by měla zohlednit žádosti jednotlivých center o navýšení úhrady nad rámec 
úhradové vyhlášky - 8.6.2017 zasláno stanovisko ČNS + výzva na VZP a SZP ČR -  Příloha č. 2 
 

https://drive.google.com/open?id=0B9tyFHozwXVGX0dTNGgyYUtpTUE


2 
 

Výbor ČNS bude nadále sledovat, podrobnější informace koncem roku. 
Stanovisko výboru k hospitalizaci pacientů s komocemi mozku (Ehler)  

Podání zprávy z jednání pracovní skupiny.  
Definice komoce (Bednařík) -  Příloha č. 42 
Indikace k provedení CT mozku u lehkého kraniocerebrálního traumatu (Marusič) Příloha č. 43 
Rozsah neurologického vyšetření (Ehler) Příloha č. 45 

Do konce září připraví pracovní skupina stručné doporučení pokrývající všechny aspekty praktického 

managementu mozkových komocí - koordinaci zajistí Ehler - poté nechá schválit výborem.  Dále připraví 

program přednášek na workshop věnovaný mozkovým komocím na ČSNS 2017 v Brně - zkoordinuje Ehler.  

Podpora fungování registrů (Bednařík) 

Podpora vzniku a fungování registrů. Zavedení systému a vyřešení otázky financování. Někteří sponzoři 
neuromuskulárních registrů preferují sponzoring registrů prostřednictvím ČNS. K diskusi a event. 
schválení, zda výbor bude souhlasit s tím, že sponzor poskytne sponzoring dedikovaný podpoře 
konkrétního registru ČNS a ta pak podpoří fungování registru.    

Výbor souhlasí s mechanismem podpory fungování registrů a organizování sjezdů a konferencí sekcemi 
ČNS, kdy sponzorské prostředky dedikované konkrétním aktivitám sekcí budou poskytovány ČNS na účet 
ČNS, z.s. a poté poskytnuty sekcím. Princip schvalování: přeposlání sponzorských prostředků došlých na 
účet ČNS, z.s., a dedikovaných konkrétní aktivitě sekcí bude schváleno a realizováno zplnomocněnými 
osobami s právem disponovat s prostředky ČNS z.s., následně bude informován výbor ČNS.  Předsedové 
sekcí budou o této možnosti informováni dopisem (připraví Janůrková, Bednařík).  

 
Návrh novely vyhlášky č. 39/2005Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy 
k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. 

- Výbor ČNS neměl žádné návrhy  
 

Provádění výkonů myoskeletální medicíny (Bednařík) 

Stanovisko Společnosti pro myoskeletální medicínu MUDr. Jandová  - Příloha č. 4 

 
Výbor diskutoval, zda na dopis reagovat. Rozhodnuto požádat dr. Pretla, aby upřesnil, zda je kurz opravdu 
v rozsahu 2 dnů – zajistí Janůrková. Pokud ano, výbor se ještě k otázce vrátí na příštím jednání. .  
 
Oznámení společnosti STADA PHARMA CZ o změně distribuce LP QUTENZA -  Příloha č. 5 
 

Účast ve výběrové komisi v oboru neurologie 

- 16. 8. 2017 ve 14:35h v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně - dr.M.Němec (FN Brno)  

- 13. 9. 2017 ve 14:00h v budově Krajského úřadu Libereckého kraje - prim. Dienelt (Nemocnice  Liberec) 

 

Účast ve výběrové komisi na přednostu NK FN Ostrava dne 23.8.2017 adresovaná prof. Bednaříkovi, 

který se nemohl v daném termínu zúčastnit. Požádal členy výboru o zástup, prof. Kaňovský byl ochoten 

zastoupil, změněna delegace.  

 
Nové znění návrhu vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně 
vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů (Bednařík) 

- Pouze na vědomí od ČLS JEP, bez možnosti vyjádření - Příloha č. 7, 7a 

 
Připomínky k vyhlášce o zdrav. způsobilosti ke zbrojnímu průkazu (Marusič) - Příloha č. 8, 8a  
 
Odborné stanovisko ČLPE ČLS JEP ke generickému zaměňování antiepileptik - Příloha č. 31 
Výbor ČNS stanovisko podporuje. 

https://drive.google.com/open?id=0B9tyFHozwXVGOVMyYW8xeFo0Q0U
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Guideline on Trigeminal neuralgia, therapeutic mistakes ( Bednařík)  
Výzva k vyplnění dotazníku, umístěno  na webové stránky ČNS. -  Příloha č. 25 
Přidat do dalšího čísla newsletteru - Janůrková 
 
Dotaz prim. Voháňky za Neuromuskulární sekci, zda výbor Neurologické společnosti jednal ohledně 
centralizace péče o nemocné Duchenneovou svalovou dystrofii z celé ČR do FN Motol?  
Rozhodnutí o odvolání VZP - Příloha č. 27     Korespondence - Příloha č. 28 
Dotaz na léčbu SMA - Příloha č. 33 
 
Výbor ČNS se k uvedené otázce o centralizaci nové nákladné léčbě Duchenneovy svalové dystrofie 
nevyjadřoval, nicméně se domnívá, že by léčba neměla být omezena na jedno centrum. Je možné, že v 
této otázce byla konzultována Společnost dětské neurologie. Záležitost je v kompetenci sekce 
neuromuskulárních chorob, navíc jsou stanovena neuromuskulární centra, z nichž dvě (Motol, Brno) jsou 
součástí evropské sítě vzácných onemocnění.   

 
Stanovisko Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP k možnému  ukončení  registrace  léku  
Dilceren,  parenterální  forma (léčivý přípravek nimodipin) 
 
Pokud  by  došlo  k ukončení registrace preparátu Dilceren pro parenterální použití,  znamenalo  by  to  
úplnou  nedostupnost nimodipínu v parenterální formě  a  došlo  by  tím  z  neurologického  hlediska  k  
vážnému  ohrožení zdravotního  stavu  pacientů,  kteří jsou přijati k léčbě po proběhlém SAH, jeví  známky  
vazospazmů,  nebo  jsou  jimi bezprostředně ohroženi a nejsou schopni  přijímat  per  os.  Žádný  jiný lék 

nemá v léčbě vazospzamů po SAH účinnost, prokázanou dle zásad Evidence based medicine. 

 
2. Sekce – Brázdil 

 

Na příští schůze výboru vyzvat předsedy sekcí k zaslání jejich  případné agendy. Jejich účast při zasedání 
výboru ČNS je dobrovolná. 
Změna v pořadí programu schůze. Bod Sekce ihned po úvodní rekapitulaci plnění úkolů. 

 
Volby Neuromuskulární sekce   
Požadavek předsedy NS MUDr. Voháňky, o možnosti financování elektronických voleb  ze zdrojů České 
neurologické společnosti. Nabídka Guarant - Příloha č. 44 
 
Výbor ČNS souhlasí s uspořádáním e-voleb prostřednictvím společnosti Guarant. Hrazeno bude ze zdrojů 
ČNS. Pokud bude chtít sekce použít e-mailové adresy svých členů, je třeba nejprve získat jejich souhlas v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
 
Volby do Extrapyramidové sekce ČNS ČLS JEP 
Od 1.9.2017 do 31.8.2021 je předsedou Expy sekce ČNS ČLS JEP doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., který 
byl na ustanovující schůzi nově zvoleného výboru jednomyslně zvolen. 
 

3. Webové stránky 
 
Statistika google analytics + ukázka struktury webu (Brázdil,Janůrková) -  Příloha č. 9 
Výbor ČNS souhlasí s připraveným návrhem. Veškeré údaje ponechat, starší informace dávat do archivu.  
Termín vyhotovení nových webových stránek do 15.11.2017 - Zajistí Janůrková 
 
On-line dotazník pro členy ČNS (Janůrková) - Příloha č. 13 

Předběžná informace o dotazníku byla uvedena v newsletteru. Po schválení bude dotazník umístěn na 
web ČNS a do nového čísla newsletteru. Distribuce dotazníku během sjezdu v Brně - on-line verze. 
Výsledky kampaně koncem roku 2017.  
Výbor ČNS nemá námitek. Ridzoň zašle doplňující otázku ohledně sekcí.  
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4. 
 

Sjezdy a jiné odborné akce 
 

2017 ČSNS Brno (Brázdil)  
- novinky 
Došlo ke změně projektové manažerky kongresu - Marcela Raitorová. Návrh rozpočtu hotov. Je plánován 
ziskový rozpočet.  
Aktualizace webových stránek. Termín příjmu abstrakt je do 15.září, i v případě prodloužení je tento termín 
fixní pro žadatele o grant (neurologové do 35 let).  Prof. Brázdil představil program. Zajistit větší prostor pro 
postery. 
Na návrh prof. Kaňovského bude výbor na příštím zasedání jednat o pořadatelství dalších celostátních 
sjezdů v Čechách a na Moravě 2019 a 2020.   
 
28. kongres ČLS JEP 
      Termín 7.- 8. 12. 2017 
      Místo konání – parlament ČR + Lékařský dům  
Pozvánka ke spolupráci – přednáška na téma Co nás čeká aneb jak se budou medicína a přírodní vědy 
vyvíjet do konce tohoto století?. Prof. Bednařík účast přislíbil s přednáškou Quo vadis, neurologie? Sekce 
vyzvány k dodání několika slidů s předpokládaným vývojem v jejich oblasti (termín do 31.9.2017)  - 
přislíbeno zatím od dvou sekcí.. 
V mezidobí prof. Bednařík vyzván, aby dodal rozšířený souhrn přednášky na 3 strany do konce srpna, což 
odmítl. Následně účast na kongresu podmíněna dodáním souhrnu v uvedeném termínu, Bednařík účast na 
kongresu zrušil, nabídne ještě dodatečnou možnost zastoupení prof. Růžičkovi a prof. Marusičovi, kteří 
plánují souhrnné přednášky s podobným zaměřením na kongresu ČSNS v Brně koncem listopadu. 
 
Konference k výročí 25 let provozu Leksellova gama nože 
Termín: 2.11. 2017  
Místo konání: Nomocnice Na Homolce 
Byla zaslána žádost o poskytnutí záštity ČNS ČLS JEP pro tuto akci   
Výbor ČNS souhlasí s přidělením záštity. Bude zaslána faktura ve výši 4000,-Kč - zajistí Janůrková  
 
ČNA 2018  

Termín konání:  20.- 21.9. 2018  
      Místo konání - Atrium palác Pardubice 
      Výběr témat (Ehler) - proběhl hlasováním výboru.  
Výbor ČNS nemá žádné komentáře 

 
EAN  
Stav kandidatury EAN 2021/ 2022 Praha (Bednařík) 
Podání informace - Příloha č. 29 , Příloha č. 30 
 
Na kongresu EAN v Amsterdamu Bednařík na shromáždění národních delegátů představil nabídku Prahy 
na uspořádání kongresu 2021 nebo 2022 v Praze, současně prezentována nabídka dalších 4 kandidátů. 
Následně ze sekretariátu EAN sděleno, že cenová nabídka Prahy je nejvyšší a přesahuje ostatní nabídky. 
Cenová nabídka byla následně upravena a dle EAN je již konkurenceschopná. Pan Raboch (Guarant) dostal 
pověření od vlastníků od O2 arény k zastupování ve věci vyjednávání stran kongresu. Stejně tak výbor 
pověřil prof. Růžičku, aby se jménem výboru účastnil vyjednávání s EAN a v případě potřeby zastoupil při 
oficiálních příležitostech předsedu ČNS (Bednařík). V současnosti předseda EAN prof. Deuschl poslal dopis 
se žádostí o zorganizování návštěvy delegace EAN a prohlídky místa konání kongresu, hledají se vhodné 
termíny, které by vyhovovaly všem stranám.   
 
Zprávy z panelů EAN 2017  

- Jednotlivé zprávy z panelů - Příloha č.10 

- Aktuální seznam panelistů - Příloha č. 11 

 
Výbor provedl revizi obsazení panelů, účastí panelistů na jednání panelů na kongresu EAN v Amsterdamu 
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a dodání zpráv z těchto jednání. Rozhodl se vyzvat kandidáty, kteří nedodali zprávu nebo se jednání 
nezúčastnili, aby se vyjádřili ke svému dalšímu fungování v panelech. Následně bude výbor řešit případné 
přeobsazení panelistů za ČNS. Předpokládá se, že EAN vyzve k novým nominacím kandidátů do panelů na 
poč. 2018. Diskutována i otázka osobního členství panelistů v EAN, výbor nebude podmiňovat nominaci 
práci v panelech tímto členstvím, i když je vítáno. Zajistí Janůrková, Ehler. 
 
Zamítnuté členství v EAN neurologické společnosti Kosova (Ehler) 
Kosovo jako samostatný útvar neuznává ani  WFN, z těchto důvodů byla žádost  o členství v EAN prof. 
Deuschlem zamítnuta.   
Výbor ČNS bere na vědomí 

5. Vzdělávání 
  
SOR  (Štětkářová)  
Informace o činnosti. 
 
Místa a termíny atestačních kurzů a zkoušek v roce 2018 
LF MU Brno 
26.2. - 23. 3.2018 
Termín atestací 23.4. - 27.4.2018 
LF UK Hradec Králové 
1. - 26. 10. 2018 
Termín atestací: 10.12. - 14. 12. 2018 
 
Místa a termíny základního kurzu v roce 2018 
2.LF UK Praha 
9.4. - 20.4.2018 
3.LF UK Praha 
10.9. - 22.9.2018 
LF OU Ostrava 
16.4. - 27.4.2018 
LF UP Olomouc 
9. - 20. 10. 2018 
 

 6.  Ekonomika 
 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)  

Zpráva o hospodaření ČNS ČLS JEP za rok 2016 včetně auditu - Příloha č. 12 
 
prof. Herzig  

- Zpráva k auditu - Příloha č. 39 

- Zpráva pokladníka - Příloha č.40  
Stav od června 2017 nezměněn (ČLS JEP neposlala požadované podklady).  Hospodaření ČNS z.s. (v 
druhé části prezentace) je aktualizované  -  odečteny náklady na Asociační management ve 2. pololetí. 
  
Investice ČNS do propagace (Janůrková) 

Nákup propagačních předmětů -  stanovení rozpočtu. Příloha č. 32 
 
Výbor souhlasí s investicí. Janůrková připraví návrh nového loga ČNS. Následně se zvolí nejvhodnější 
reklamní předmět. Výše rozpočtu se určí dodatečně.  
 
Certifikáty pro partnery (Janůrková) - Příloha č. 14, 14a, 14b  
Vybrán návrh č. 1. Tisk a příprava na ČSNS 2017 - zajistí Janůrková  
 
Sponzoring – aktuální stav - Příloha č. 15 ( Raitorová Guarant) 
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Vyúčtování asociačního managementu (Janůrková)  

- Vyúčtování - Příloha č. 16 

- Očekávané příjmy - Příloha č. 16a 

- Faktura - Příloha č. 16b - zaplaceno 

 

Návrh smlouvy mezi ČNS a firmou Guarant ( Kamarádová) 

- Smlouva - Příloha č. 34 

- Příloha smlouvy -  Příloha č. 35 

- Cenové ujednání - Příloha č 36   
 
Výbor ČNS má určité výhrady ke komplikovanosti (3 dílčí smlouvy) a 3letému trvání smlouvy. Prof. 
Bednařík probere možnosti zjednodušení smlouvy, resp. výhody déleleté smlouvy oproti stávající jednoleté 
smlouvě s ing. Kamarádovou, výbor ho pověřil, aby v případě dohody smlouvu podepsal. 
 
O smlouvě na pořádání celostátních kongresů s ČNS bude jednáno na základě vyhodnocení průběhu a 
organizace sjezdu v Brně 2017.  
 
Udělování záštit  
S ohledem na správné zaúčtování poskytnuté záštity ČNS do daňového přiznání k DPH, musí organizátoři 
akcí žádajících o záštitu ČNS hlásit veškeré poskytnuté záštity ještě před konáním akce, nebo 
bezprostředně po jejím ukončením.   
prof. Herzig vyjádření - Příloha č. 6  
Sekce nemusejí žádat o souhlas s udělením záštity, jejich akce mají záštitu ČNS automaticky. Sekce jsou 
oprávněny udělovat podporu akcí dalších subjektů, pokud jsou v souladu s činností a cíli sekce.   
 

7. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler, Bednařík)  
Zpráva prof. Herziga - Příloha č. 38 
Diskuse vzbudil návrh publikovat u článků v angličtině v tištěné verzi publikovat jejich českou verzi na 
webu (Štětkářová). Bude řešeno na schůzi redakční rady ČSNN.    
 
Oznámení o úmrtí doc. Nebudové  ( Šonka, Bednařík)  

- Čestná členka ČNS, zemřela 1.8.2017  

- vzpomínkový text poskytla  MUDr. Jolana Marková, bude uvedeno v ČSNN č. 5 

 

8. Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík 
Roční poplatek za členství ČNS zaplacen  
Sjezd v Kjoto, navrhl ve volbách podporovat kandídáta prof. Grisolda, výbor souhlasí.  
 
EAN – Ehler 
 
UEMS -  Marusič 
Dodatečná nominace prof. Marusiče. Nominační dopis bude podepsán 5.9.2017 prof. Škrou (zástupce ČR 
v UEMS a člen předsednictva ČLS JEP) a zaslán prezidentovi UEMS.  
  

9. Soutěž o ceny ČNS za nejlepší publikace předchozího roku 

- Formuláře na výplatu odměny zaslány k proplacení na ČLS JEP   
- Diplomy pro oceněné - Příloha č. 18 

 
Nová pravidla soutěže o nejlepší publikace ČNS pro rok 2017 (Šonka)  - Příloha č. 19 

Na webové stránky se nová pravidla umístí koncem roku 2017 
 

https://www.dropbox.com/s/ipy0sr77wo6kpmy/21_v%C3%BDsledek%20hodnocen%C3%AD%20sout%C4%9B%C5%BEe.pdf?dl=0
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10.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nové žádosti -  příloha č. 20 
Veškeré žádosti jsou schváleny. Nově přijatí členové: Mudr. Charvátová, Mudr. Řehulka, Bc. Trněná, 
Mudr. Kovář, Mudr. Bärtová, 
 
Snížení příspěvků -  příloha č. 21 
Dopis s odůvodněním o nevyhovění žádosti o snížení příspěvků (Bednařík)- Příloha č. 22 
Janůrková zajistí rozeslání dopisu. 
 
Seznam čestných členství (Šonka) 
Obnovení záložky udělených čestných členství + medailí na webových stránkách společnosti.  
Příloha č. 37 
Seznam bude rozeslán členům pro finální korekci. Konečný seznam umístit na webové stránky, rozdělený 
zvlášť na čestná členství a udělené medaile - Zajistí Janůrková 
 

Návrh udělení čestných členství (Šonka)  

prof. I. Rektor 
prof. V Komárek 
 
Výbor ČNS souhlasí s navrženými kandidáty. Následnou administrativu zajistí Janůrková. 
  

11. Informace o ČNS, z. s.  
 
Účet ČNS, z.s. – zajistit  právo náhledu na bankovní účet ve Fio Bance pro předsedu revizní komise - 
zajistí Bednařík poté, co se Rusina zaregistruje u banky 
 
 

12. Newsletter 
Zvolení zodpovědné osoby za finální korekce: zvolen prof. Kaňovský.   
 

Navrhovaný harmonogram 

1. vydání leden –  vydáno 

2. vydání červen – vydáno. 

3. vydání září - podklady do 31.8. - 18.8. připomínka - Janůrková 

4. vydání listopad – distribuce na ČSNS 

 

13. Různé: 
 
Nominace zástupců v komisích pro jednotlivé funkční odbornosti ČSKN (Marusič) 
Příloha č. 41 
Potvrzeni stávající kandidáti.  
 
Zemřel prof. Gerstenbrand - Parte -  Příloha č. 23 
Za ČNS byla poslána kytice a kondolence. Vzpomínku do ČSNN připravil Polívka - Příloha č 46.  
(Profesor Gerstenbrand byl čestným členem ČNS od roku 1985.). 

 
 Žádost o přezkoumání zdravotního stavu prezidenta republiky - Příloha č. 24 
Výbor ČNS se nebude vyjadřovat.  
 

14. Příští schůze:  
23. 11. -  sjezd Brno 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9tyFHozwXVGMUQyV0xHZktYTGM
https://drive.google.com/open?id=0B9tyFHozwXVGTElRc1FmVWJodW8

