
\I4EB,OKLaB7l CESKE REPUBUKI

Protokol o předání doručené pošty s hlasovacími lístky Vlll. Valné hromadY AeČR, dne 3.10.2020 -
korespondeění.

Počet předávaných uzavřených obálek: 33

Datová schránka otevřena: 9.10.2020 v 0835 hodin
Počet zpráv v datové schránce je: 59

Soupisy došlé pošty AeČR V intervalu 3. až 9. října 2020 jako příloha č. 1 protokolu.
Společně s listinnými hlasovacími lístky se předává sčítací komisi přístup do Ds AeČR 4t6uxwe a

soupis došlých datových zpráv je uveden jako příloha č. 2 protokolu.

V Praze dne 9,7o,2o2o

adimír Machula
Předávájící

Aeroklub České republiky z,s.
Dělnická 213/12,
170 00 Praha 7, Czech Republic

W e b : http : / /www, a e cr,c z
Email: info@aecr,cz
Telefon: +420 266 793 215
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Aeroklub České republil<y, z.s.

Příloha č.2

fil..ov.nlvlll vH^.Či

gl$ov!.í a v.l.bnl lall.k.H.na.ký A.toklub oloóou.

vol.bnl l1.1.k Áx ŠúnP..*

Hl..ov,.l ! volrbnl ligi.l pío vlll válno! hlom.du Á.Čn

xl.rov.cl , vol.bnl li9l.k

íl..oYr.i. ýol.bil ll31.1Ak §lMý
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Aeroklub České republil<y, z.s,

Hl..óÝ.ll. Ýol.bňl líí.k 
^x 

slrný

fila.ov..í. tol.til|írl.t_ 
^.rórlub 

i.nr !,.,

Hcri..n.lly.E club z,r, hllrov

v.lna hlom.d. 2020 , bl.rovanl

Hl.!oytcítvol.bnilí31.1.^.loklúbLlb.,.c!,§

v.l.. h.oň.d. A.či,r^l
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Aeroklub České republiI<y, z.s.

H1.3.v!.l la.t.l .. 
^..oklub 

pllih.iic.

Vol.bní. h1.3óv.cl lí!t.l A.roklJb Klat..o! z,,

Hl,,.y.ci ! 90l.bil ll.tr Áx f.ý

Hlsovri,vl[, v.lni h,oň.d! A.čn

v.lň. Ďbnsd! Aú.klubu č!.(é rePubj]ky' Z.i

b siaňkov lubomil oullk ,l!lul,,nl ra.tupc.

Hll:ovúnlt.,oklub PlGy, r 3
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Aeroklub České republil<y, z.s.

H!ri.Ý.cí. v.l.bií lí.l.k

v!h. ňrcň.dy 
^.lokl!!u 

č.3r.

volb, vi 2o2o z. Č.lký b.lónóÝý iY.ž:,.

tl!.oV..í llsi.k vH 1.10 2020 A.,orkb íour,m

Hla30ý..l lomúlál vlll. v.ha nÉh.dí

09,10,2020 Strana 5 z 6



Aeroklub České republil<y, z,s.

HIasov.cí li.l.t vH 3.10 2020 A.oklubŤ.utiň

.li.hrcn.dyA.čR

Wlbl vH Á.čr,0?0. 
^Eoklub 

chí h

válDá hloň.d. hl..ováni 
^K 

H.dlán[y

vól.bňlhl33ovlníko,.!pond.ě.íVH,B^§lDllrklubPr.h., 9,
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