
Záznam 

z jednání VI. sjezdu SH ČMS, konaného dne 9. července 2021 v Brně 

 

Zahájení: 

Státní hymna České republiky.  

Úvodní slovo si vzala Irena Špačková, tisková mluvčí, která přivítala účastníky a 

seznámila je s organizačními podmínkami. 

Sjezd řídil p. Lubomír Janeba – jménem pracovního předsednictva – přivítal a pozdravil 

všechny delegáty a vzácné hosty – genpor. Ing. Drahoslava Rybu, generálního ředitele 

HZS ČR, a omluvil hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. 

Další hosté z orgánů státu a dalších spolupracujících spolků nebyli z důvodu 

epidemiologické situace pozváni. 

Dále přivítal p. Jiřího Nováka, emeritního starostu OSH Písek, držitele Záslužného 

řádu českého hasičstva. 

 

Předal slovo p. Janu Slámečkovi, starostovi SH ČMS 

Jan Slámečka přivítal účastníky v prostorách brněnského výstaviště. 

Cílem jednání je objektivně zhodnotit práci od posledního sjezdu v roce 2015, určit cíle 

a zvolit výkonné a kontrolní orgány na nastávající funkční období. 

Vzpomněl na zemřelé členy SH ČMS, předně na zemřelého starostu Karla 

Richtra, další členy výkonných orgánů na všech úrovních a všech ostatních zemřelých 

členů a požádal přítomné o uctění jejich památky minutou ticha. – chvíle ticha. 

Starosta SH ČMS Jan Slámečka ohodnotil uplynulé funkční období ohledně vykonané 

činnosti od posledního sjezdu v roce 2015, počty členů SH ČMS na všech úrovních, 

včetně mládeže, dále vyzdvihl výsledky mladých hasičů na soutěžích národních a 

předně mezinárodních, soutěže, které pořádala ČR na mezinárodní úrovni, i 

společenské události – hvězdicová jízda k uctění prvního prezidenta ČR T.G. 

Masaryka a také konání 5. ročníku PYROCAR 2018 s vysokým množstvím 

návštěvníků, kde sdružení zasáhla rána osudu, náhlým úmrtím Ing. Karla Richtra. Bylo 

nutné řešit tento výjimečný stav, a necelé 4 měsíce od úmrtí proběhla volba nového 

představitele SH ČMS. 



Starosta SH ČMS Jan Slámečka uvedl, že po celou dobu své funkce cítil velkou 

odpovědnost a rozhodl se, že již nebude kandidovat do dalšího funkčního období i 

s ohledem na své zdraví. 

Dále krátce pohovořil o celkovém dopadu pandemie Covid – 19 na společnost, včetně 

sportovního, kulturního a osobního života. Pandemie způsobila i přesunutí dvou 

termínů konání VI. sjezdu.  Dále ohodnotil práci členů sborů, kteří pomáhali při 

pandemické situaci rozvozem materiálů, stavěním odběrových center apod. Zaslouží 

si upřímné poděkování. 

J. Slámečka se stručně zmínil o svém zdravotním stavu během svého funkčního 

období a poděkoval svému prvnímu náměstkovi, který jej plnohodnotně zastoupil 

v době jeho nemoci.   

Dále poděkoval svým jménem i jménem zemřelého Karla Richtra, celému VV SH ČMS 

za vzornou účast a za vzájemnou součinnost a spolupráci, pracovníkům Kanceláře SH 

ČMS za práci, výkonným orgánům a odborným radám za velký kus obětavé práce a 

v neposlední řadě všem členům SH ČMS za svou činnost během uplynulého období 

ve svých obcích a sborech. 

Poděkoval všem členům Horní i Dolní komory Parlamentu, Ministerstvu vnitra ČR a 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, členům krajských zastupitelstev a 

krajských úřadů, nejen za podporu činnosti, ale i za podporu finanční. Následně 

poděkoval za podporu partnerským spolkům v ČR i v zahraničí, kteří vyřizují vzkaz 

pro nové vedení, že se těší na další spolupráci. V příštích dnech končí ve své funkci 

genpor. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, kterému poděkoval za 

spolupráci, a vyzdvihl jeho osobní nasazení při dlouholeté spolupráci mezi HZS ČR a 

SH ČMS.  

Na závěr předal generálnímu řediteli HZS ČR jedno z nejvyšších ocenění SH ČMS „Za 

mimořádné zásluhy“. 

Na závěr vyjádřil J. Slámečka přání, aby se život vrátil do normálních kolejí, popřál 

klid, pohodu a pevné zdraví, přání bezstarostně užívat spolkový život v plném rozsahu 

a navázat na bohatou činnost z doby ještě nedávné, k tomu přeje mnoho síly, odvahy 

a diplomacie nově zvoleným funkcionářům. Nechť se naplní ta naděje, neboť naděje 

umírá poslední. 

O slovo požádal genpor. Ing. Drahoslav Ryba. 

Přednesl zdravici Ministra vnitra Jana Hamáčka, ve které zaznělo poděkování členům 

sborů za veškerou obrovskou pomoc při všech mimořádných událostech – pandemii, 



tornádu, záplavách apod., které naši republiku postihly. Zmínil vládní program 

systémové dotační i materiální pomoci hasičům, vyjmenoval jednotlivé druhy pomoci 

MV ČR a státu hasičům. Poděkoval krajům za výjimečnou pomoc v nelehké finanční 

situaci způsobné krácením rozpočtů ze strany vlády. Ve své zdravici dále uvedl, že MV 

ČR uděluje vysoké resortní vyznamenání in memoriam Ing. Karlu Richtrovi a Janu 

Slámečkovi. Toto vyznamenání bude předáno při samostatné příležitosti. 

Genpor. Ing. Ryba děkuje členům sborů, jejich rodinám a manželkám za práci 

a toleranci. Vyjádřil přání, že nové vedení GŘ HZS i nové vedení SH ČMS k sobě 

najdou cestu a spolupráce bude na stejné úrovni, jako byla doposud. 

Na závěr svého vystoupení předal Janu Slámečkovi věcný dar, ručně vyrobeného 

Sv. Floriana. 

 

Lubomír Janeba poděkoval a poblahopřál Ing. Rybovi k ocenění a uvedl, že text jeho 

zdravice bude zveřejněn v Hasičských novinách. 

 

Lubomír Janeba informoval, že příprava VI. sjezdu byla náročná. Termíny konání se 

přesunovaly a bylo nutné přistoupit k úpravám Stanov SH ČMS, které byly provedeny 

per-rollam a dál informoval, že cílem dnešního sjezdu je volba orgánů a představitelů 

SH ČMS. Všechny zprávy a specifika představení delegátů byly zaslány předem 

elektronicky.  

 

Zkonstatoval, že VI. sjezd je způsobilý k jednání a rozhodování.  

Dále uvedl, že nejstarším delegátem je p. Jiří Hrdlička 80 let a nejmladším je sl. 

Markéta Tischlerová 26 let z OSH Prachatice. Na dnešním sjezdu slaví narozeniny p. 

Jiří Žižka, starosta KSH Jihočeského kraje, kterému byl i s gratulací předán i věcný 

dar. 

Dále připomněl, že delegáti obdrželi presenční lístek delegáta, Program jednání VI. 

sjezdu, Jednací řád VI. sjezdu, Volební řád VI. sjezdu, Návrh změny Stanov SH ČMS, 

Zprávu o činnosti SH ČMS i Zprávu o činnosti ÚKRR a Návrh snesení VI. sjezdu. Při 

prezenci obdrželi delegáti také volební lístky. 

 

Volba pracovních orgánů sjezdu  

Zahájeno volbou skrutátorů, ověřovatelů a zapisovatelů  



Návrhy jmen skrutátorů z řad pořadatelů – Roman Bárta, Miroslav Kolář, Zdeněk 

Kakáč, Anna Fojtíková, Martin Kresan, 

Vladislav Illek, Jan Mauer, Stanislav 

Šíma, Jakub Poštolka, Petr Vaněček  

Zapisovatelky – J. Šilarová, S. Kubíčková, M. Marysková 

Ověřovatelé zápisu – J. Brychcí, S. Pumprla, J. Dumbrovský 

 

Hlasováno o jmenování skrutátorů, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 

hlasováno: schváleno – PRO 331, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Volba pracovního předsednictva: Jan Slámečka, Lubomír Janeba, Monika 

Němečková, Richard Dudek, Jaroslav Salivar, Jan Aulický, Jan Bochňák, Tomáš 

Letocha, Ivan Kraus, Jan Růžička 

hlasováno: schváleno – PRO 331, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Volba sjezdových komisí:  

Mandátová komise: Jakub Jašek, Dana Vilímková, Alois Pazdera, Jan Suchý, Sláva 

Sovičová, Viera Nejedlá, David Urbánek, Eva Steinerová, Bohuslav Cerman, Andrea 

Dopitová, Tomáš Letocha, Radek Hlavinka, Přemysl Sousedík, Tomáš Stefan 

hlasováno: schváleno – PRO 331, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Volební komise: Karel Barcuch, Václav Jankovský, Jaroslava Boukalová, Ondřej 

Bolovanský, Stanislav Hubáček, Jiří Vrátil, Milan Mlejnek, Ivan Kraus, Jan Soural, 

Antonín Teplý, Milan Vykydal, Martin Vlček, Vlastimil Nevařil, Soběslav Sedláček 

hlasováno: schváleno – PRO 329, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Návrhová komise: Martina Hartmanová, Kamila Havlínová, Libuše Tremmelová, 

Václav Lašek, Pavel Pagáč, Ladislav Langmajer, Vladimír Maxa, Vladimír Vondruška, 

Jan Růžička, Josef Stejskal, Jana Štelclová, Lukáš Pluháček, Václav Holásek, Roman 

Krusberský 

hlasováno: schváleno – PRO 329, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Projednání návrhu Programu sjezdu VI. sjezdu – bez připomínek 

hlasování: schváleno – PRO 333, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 



 

Projednání návrhu Jednacího řádu VI. Sjezdu SH ČMS – doplněno o příslušné 

předsedy: mandátové komise (Tomáš Letocha), volební komise (Ivan Kraus) 

a návrhové komise (Jan Růžička) – bez připomínek 

Hlasování: schváleno – PRO 333, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Projednání a schválení Volebního řádu VI. sjezdu bylo přerušeno z důvodu vznesení 

připomínky – přerušeno v 11:13 hod.  

Pokračování v 11:33  

Projednání Volebního řádu VI. sjezdu – připomínka byla navrhovatelem stažena. 

Volební řád VI. sjezdu byl tedy předložen v původním znění. 

Hlasování: schváleno – PRO 328, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Diskuze o Zprávě o činnosti SH ČMS do VI. sjezdu SH ČMS – viz příloha – 

vypracována Vedením SH ČMS a zaměstnanci Kanceláře SH ČMS – zpráva byla 

předložena s předstihem v elektronické podobě.  

Do diskuze se přihlásil Ing. Ján Chlebo. Řídící VI. sjezdu SH ČMS upozornil Ing. 

Chlebo, že dle schváleného Jednacího řádu VI. sjezdu se do diskuze mohou přihlásit 

pouze delegáti, nikoliv hosté. Z tohoto důvodu nebyl diskuzní příspěvek přijat. Avšak 

uvedl, že pokud Ing. Ján Chlebo poskytne připomínky písemně, a pracovní 

předsednictvo je vyhodnotí jako oprávněné, budou do Zprávy o činnosti SH ČMS 

následně zapracovány.  

 

Diskuze o Zprávě o činnosti ÚKRR SH ČMS – zpracována J. Bochňákem 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

 

Písemné připomínky Ing. Chlebo, které mají faktický charakter budou do zprávy o 

činnosti zapracovány.  

 

Hlasováno o schválení obou předložených zpráv, vč. zapracování dodaných 

připomínek.  

Hlasování: schváleno – PRO 333, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 



Přestávka pro jednání mandátová komise – jednání přerušeno v 11:43 hod. do 11:58 

hod.  

 

Zpráva mandátové komise: 

Mandátová komise v počtu 14 členů překontrolovala delegační lístky a presenční 

listiny, pozváno 343 delegátů, přítomno 334 delegátů tj. 97,38 %. 

Jednání sjezdu je usnášení schopné ve smyslu platných stanov SH ČMS. 

Hlasování: schváleno – PRO 332, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Projednání návrhu změny platných stanov SH ČMS (Čl. 37, odst. /5/) 

Projednání návrhu změn stanov z důvodu stále se měnící legislativy: stávající 

a navrhované znění níže: 

STANOVY SH ČMS Čl. 37 odst. /5/ stávající znění: 

/5/ Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem SH ČMS, shromáždění starostů: 

a) projednává a rozhoduje též záležitosti uvedené v čl. 31odst.  3 vyhrazené 

sjezdu, s výjimkou zrušení SH ČMS, 

 

STANOVY SH ČMS Čl. 37 odst. /5/vyznačené změny: 

/5/ Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem SH ČMS, Shromáždění starostů: 

             a) může projednat ává a rozhodnout uje též v záležitosti uvedené v Čl. 31 odst. 

3 vyhrazené sjezdu, s výjimkou zrušení SH ČMS, 

STANOVY SH ČMS Čl. 37 odst. /5/ konečné znění: 

/5/ Shromáždění starostů: 

             a) může projednat a rozhodnout též v záležitosti uvedené v Čl. 31 odst. 3 

vyhrazené sjezdu, s výjimkou zrušení SH ČMS, 

 

návrh usnesení:  

VI. sjezd SH ČMS schvaluje změnu stávajících stanov SH ČMS, Čl. 37, odst. /5/ 

spočívající v nahrazení stávajícího textu, textem novým ve znění „Shromáždění 

starostů“. Zbývající text odst. /5/ zůstává beze změn.   

 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Hlasováno o změně stanov: schváleno – PRO 333, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 



 

Volby starosty SH ČMS, předsedy ÚKRR, volby 6 náměstků starosty SH ČMS, 

volby členů VV SH ČMS a volby členů ÚKRR 

Tisková mluvčí SH ČMS představila kandidáty. 

kandidát na starostu Ing. Monika Němečková – představení kandidáta  

kandidát na předsedu ÚKRR – Ing. Jan Bochňák – představení kandidáta 

Lubomír Janeba požádal předsedu volební komise Ivana Krause, aby se ujal své 

funkce. 

Ivan Kraus seznámil delegáty se způsobem volby starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR. 

V prvním kole delegát sjezdu označí křížkem do kolonky VOLBA toho kandidáta na 

funkci starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR, kterému dává svůj hlas. Označení provede 

na modrém hlasovacím lístku označeným číslem 1 pro volbu starosty a červeném 

hlasovacím lístku označeným číslem 1 pro volbu předsedy ÚKRR.  

Jednání přerušeno ve 12.12 hod pro volbu starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR.  

Pokračování jednání ve 12.36 hod 

Předseda volební komise Ivan Kraus vyhlásil výsledky voleb. 

 

 

Výsledky voleb na starostu SH ČMS a předsedu ÚKRR 

Ve volbě na starostu odevzdáno 332 hlasovacích lístků, z toho platných 270, 

neplatných 62 (80,8 %). Starostkou SH ČMS byla zvolena Ing. Monika Němečková. 

Ve volbě na předsedu ÚKRR odevzdáno 333 hlasovacích lístků, z toho 317 platných, 

16 neplatných (94,9 %). Ing. Jan Bochňák byl zvolen předsedou ÚKRR. 

Předseda volební komise předal dekrety o zvolení a funkční označení nově zvolené 

starostce SH ČMS a opětně zvolenému předsedovi ÚKRR. 

 

Představení kandidátů na funkci náměstka starosty SH ČMS   

Kandidáty v abecedním pořadí představila tisková mluvčí SH ČMS a delegátka 

Jaroslava Čečrdlová. 

Ing. Jan Aulický – představení kandidáta 

Miloslav Bárta – představení kandidáta 

Josef Bidmon – představení kandidáta 

Ing. Jiřina Brychcí – představení kandidáta 

Ing. Ján Chlebo – představení kandidáta 



Bc. Richard Dudek DiS. – představení kandidáta 

Bc. Zdeňka Jandová – představení kandidáta 

Ing. Josef Kubeš – představení kandidáta 

Bc. Robert Kučera – představení kandidáta 

Dr. Václav Liška – představení kandidáta 

Ing. Zdeněk Nytra – představení kandidáta 

Alois Pazdera – představení kandidáta 

Ing. Jaroslav Salivar – představení kandidáta 

Dana Vilímková – představení kandidáta 

 

Lubomír Janeba poděkoval za představení kandidátů a předal slovo nově zvolené 

starostce SH ČMS. 

Nově zvolená starostka SH ČMS, Ing. Monika Němečková, poděkovala za zvolení 

a krátce pohovořila o tom, jak by si představovala změnu ve Vedení SH ČMS. Změnu 

cítí jako evoluční, nikoliv revoluční ve prospěch rozvoje sdružení. Ráda by 

spolupracovala s týmem, který by byl podobně naladěný jako ona. Popřála šťastnou 

volbu delegátům. 

 

Předseda volební komise Ivan Kraus informoval delegáty o provedení volby 6 

náměstků starosty SH ČMS. V prvním kole delegát sjezdu označí křížkem do 

kolonky VOLBA na hlasovací lístek číslo 1 maximálně šest kandidátů, kterým dává 

svůj hlas na funkce náměstků starosty SH ČMS. 

 V prvním kole bude zvoleno 6 kandidátů s největším množstvím získaných hlasů. 

Na provedení volby je vyhrazeno 10 min. 

Přerušení jednání pro volbu ve 13:02 hod.  

Pokračováno ve 14.02 hod. 

 

Předseda volební komise Ivan Kraus vyhlásil výsledky voleb náměstků starostky        

SH ČMS. 

Počet delegátů: 334, odevzdaných hlas. lístků: 332, platných hlas. lístků: 331, neplatný 

hlas. lístek: 1, 

Ing. Jan Aulický – 230 hlasovacích lístků 

Miloslav Bárta – 27 hlasovacích lístků 



Josef Bidmon – 267 hlasovacích lístků 

Ing. Jiřina Brychcí – 76 hlasovacích lístků 

Bc. Richard Dudek DiS. – 253 hlasovacích lístků 

Ing. Ján Chlebo – 18 hlasovacích lístků 

Bc. Zdeňka Jandová – 64 hlasovacích lístků 

Ing. Josef Kubeš – 50 hlasovacích lístků 

Bc. Robert Kučera – 164 hlasovacích lístků 

Dr. Václav Liška – 99 hlasovacích lístků 

Ing. Zdeněk Nytra – 176 hlasovacích lístků 

Alois Pazdera – 67 hlasovacích lístků 

Ing. Jaroslav Salivar – 177 hlasovacích lístků 

Dana Vilímková – 183 hlasovacích lístků 

 

V prvním kole volby náměstka starosty SH ČMS bylo zvoleno 6 náměstků: 

Ing. Jan Aulický, Josef Bidmon, Bc. Richard Dudek DiS., Ing. Zdeněk Nitra, Ing. 

Jaroslav Salivar, Dana Vilímková. 

Lubomír Janeba popřál zvoleným náměstkům hodně sil a pevné nervy ve 

funkci.Předseda volební komise předal zvoleným jmenovací dekrety funkční označení 

Volba členů VV SH ČMS – podle krajů 

 

Na členy výkonného výboru SH ČMS byli navržení tito kandidáti: 

Bc. Josef Orgoník, Oldřich Lacina, Ing. Jiří Žižka, Alena Foldová, Alois Minář, Jiří Henc, 

Ing. Jiřina Brychcí, Ivan Kraus, Josef Bidmon, Jan Slámečka, Ing. Bc. Tomáš Letocha, 

Roman Mácha, Jaromír Polanský, Stanislav Kotrc. 

Volba členů VV SH ČMS a členů ÚKRR bude provedena aklamací po krajích. 

Člen VV Praha Josef Orgoník – zvolen  

Člen VV kraj Středočeský Oldřich Lacina – zvolen 

Člen VV kraj Jihočeský Jiří Žižka – zvolen 

Člen VV kraj Plzeňský Alena Foldová – nezvolena 

Člen VV kraj Karlovarský Alois Minář – zvolen 

Člen VV kraj Ústecký Jiří Henc – zvolen 

Člen VV kraj Liberecký Jiřina Brychcí – zvolena 

Člen VV kraj Královéhradecký Ivan Kraus – zvolen 

Člen VV kraj Pardubický Josef Bidmon – zvolen 



Člen VV kraj Vysočina Jan Slámečka – zvolen   

Člen VV kraj Jihomoravský Tomáš Letocha – zvolen 

Člen VV kraj Olomoucký Roman Mácha – zvolen  

Člen VV kraj Zlínský Jaromír Polanský – zvolen 

Člen VV kraj Moravskoslezský Stanislav Kotrc – zvolen 

Předseda volební komise předal zvoleným jmenovací dekrety a funkční označení.  

 

Na členy ÚKRR byli navženi tito kandidáti: 

Ing. Karel Barcuch, Růžena Maděrová, Ing. Pavel Lamoš, Bc. Pavla Veselá Kaňková, 

Jaroslav Říha, František Malý, Dagmar Bittnerová, Ing Josef Dvořák, Vladislav Štefl, 

Ing. Bohuslav Biegler, Ing. Jan Tichý, JUDr. Jiří Gavlas, Ing. Jan Bochňák, 

Člen ÚKRR Praha Karel Barcuch – zvolen 

Člen ÚKRR kraj Středočeský Růžena Maděrová – zvolena 

Člen ÚKRR kraj Jihočeský Pavel Lamoš – zvolen 

Člen ÚKRR kraj Plzeňský – nebyl KSH navržen 

Člen ÚKRR kraj Karlovarský Pavla Veselá Kaňková – zvolena 

Člen ÚKRR kraj Ústecký Jaroslav Říha – zvolen 

Člen ÚKRR kraj Liberecký František Malý – zvolen 

Člen ÚKRR kraj Královéhradecký Dagmar Bittnerová – zvolena 

Člen ÚKRR kraj Pardubický Josef Dvořák – zvolen 

Člen ÚKRR kraj Vysočina Vladislav Štefl – zvolen 

Člen ÚKRR kraj Jihomoravský Bohuslav Biegler – zvolen 

Člen ÚKRR kraj Olomoucký Jan Tichý – zvolen 

Člen ÚKRR kraj Zlínský Jiří Gavlas – zvolen 

Člen ÚKRR kraj Moravskoslezský Jan Bochňák – zvolen předsedou 

Předseda volební komise předal zvoleným jmenovací dekrety a funkční označení. 

Lubomír Janeba jménem předsednictva poděkoval předsedovi a členům volební 

komise. Zároveň popřál hodně úspěchů nově jmenovaným.  

 

Projednání a schválení usnesení VI. sjezdu SH ČMS – viz Usnesení VI. sjezdu  

O slovo požádala starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková a vznesla návrh na 

doplnění Usnesení VI. sjezdu, a to o udělení titulu Čestný starosta SH ČMS Janu 

Slámečkovi a titulu Čestný náměstek starosty SH ČMS Lubomíru Janebovi. 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 



 

Předseda návrhové komise Jan Růžička přečetl návrh usnesení VI. sjezdu. 

Usnesení VI. sjezdu SH ČMS bylo schváleno 99,1 % hlasů přítomných delegátů. 

 

Závěrečné slovo pronesla starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková. 

Poděkovala za přípravu a uskutečnění sjezdu zaměstnancům Kanceláře SH ČMS, 

KSH Jihomoravského kraje jmenovitě paní starostce Zdeně Jandové a 

Jihomoravskému kraji za finanční podporu. Zhodnotila uplynulé nelehké období a 

vyzdvihla pomoc členů sborů v obtížné pandemické situaci. Vyjádřila obdiv 

a poděkování těm, co se zapojují do nezištné práce ve sborech nejen při krizových 

situacích, ale i při spolkové činnosti obecně. Zdůraznila své cíle a vyjádřila svou 

podporu všem členům SH ČMS. Při své práci bude čerpat z odkazu předků a těch, 

kteří jí mnohé naučili, zejména bývalého starosty Ing. Karla Richtra. 

 

Lubomír Janeba zakončil VI. sjezd poděkováním za vzornou reprezentaci všech 

delegátů a za pomoc pořadatelů.  

Lubomír Janeba v 15.03 prohlásil VI. sjezd za ukončený. 

 

Z podkladů Jany Šilarové a Stanislavy Kubíčkové zapsala: Marie Marysková 


