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Advent ve středověkých německých městech
Dinkelsbuhel, Schwabisch Hall, Nordlingen a Rothenburg
(30.11. - 1.12.2013)
Protože jsem se zúčastnila již několika víkendových pobytů
sdružení Mygra-cz a vždy je to setkání s úžasnými lidmi a skvělou
atmosférou, dlouho jsem se nerozmýšlela a přihlásila se na
adventní zájezd po středověkých německých městech. Hned
v úvodu musím podotknout, že to bylo rozhodnutí skvělé.

sobota 30.listopadu 2013
Praha – SchwäbischHall – Rothenburg – Bad Windheim
Z Prahy odjíždíme s mírným zpožděním, ale nikomu to nevadí
a většina z nás ještě dohání noční spánek. Až po první zastávce
to v autobuse ožije a na řadu přijdou svačiny a podrobný výklad
adventní trh - SchwäbischHall
pana průvodce o historii adventu.
Prvním navštíveným městem našeho putování byl SchwäbischHall – malebné město, které leží ve spolkové zemi Badensko–Württembersko. Na náměstí, kde se konaly tradiční adventní trhy nás zaujal evangelický kostel sv. Michala, ke
kterému vede 54 schodů. V létě se tyto schody přeměňují na raritní jevištní scénu. Ovšem nejkrásnější stavbou tohoto
náměstí je radnice ve stylu rokoka. Počasí nám přeje a tak nasáváme tuto nádhernou předvánoční atmosféru. Všude je
x
cítit vůně svařeného vína a tak i my ochutnáváme. A snad každý si odváží první „adventní hrníček“.
Je čas na odjezd, ještě nás dnes čeká světově proslulé „vánoční městečko“, romantický Rothenburg ob der Tauber.
Návštěva Německého muzea Vánoc je jedinečná, jsou zde stovky vánočních ozdob a vánočních výzdob. Odtud se nedá
odejít s prázdnou. Je to opravdu vánoční městečko. Ani tady nezapomínáme ochutnat svařák a známé sněhové koule.
Odjíždíme na ubytování do lázeňského městečka Bad Windsheim, do hotelu Arvena. Obdivujeme naše řidiče, jak projíždějí úzkými uličkami starobylého města. Malá komplikace nastane kousek před hotelem, kdy autobus nemůže dál. Pan
řidič je nucen vycouvat a jeho výkon si zaslouží potlesk, poznáváme, že jsme v rukou opravdových profesionálů. Ale vše
dopadlo dobře, ubytovali jsme se a po skvělé večeři v hotelové restauraci usínáme příjemně unaveni – musíme načerpat
síly na další den.

neděle 1.prosince 2013
Nördlingen – Dinkelsbühl – Praha
Odpočatí se scházíme u snídaně, jsme svěží a plni očekávání.
Náš autobus nabírá směr město Nördlingen, které leží v Bavorsku
na tzv. Romantické cestě. Na 90 metrů vysokou kostelní věž
Daniel, která vévodila zdejšímu adventnímu trhu, jsem si opravdu
netroufla. Ale i zde byla skvělá atmosféra, voněl svařák i opečené
.
klobásy a spousta dalších pochutin. Nedalo se odolat.
Poslední zastávkou našeho putování byl Dinkelsbühl. Vánočně vyzdobené město přímo svádělo k posezení v útulné kavárničce nad šálkem výborné kávy. Do odjezdu zbývá ještě trocha
času a tak si v Katedrále sv. Jiří prohlédneme Jesličky, a zapálíme
.
svíčku.
Je čas návratu domů. Všichni jsme se včas dostavili k odjezdu
a dostali pochvalu od pana průvodce, nikdy se na nikoho nečekalo, nikdo se neztratil, byli jsme vzorní.

adventní výzdoba byla doslova na každém kroku

I já musím poděkovat.
Děkuji všem, kteří nám tento nevšední zážitek připravili.Lepší začátek adventu jsem si nemohla přát.
Marie Malachová

Vážení čtenáři občasníku MYASTENICKÝ KURÝR, vážení členové MYGRA-CZ.
Ještě na Silvestra 2013, když jste hodovali a připravovali si sklenky,
aby jste si mohli se svými blízkými připít, přivítat Nový rok a popřát si
vzájemně hodně zdraví, radosti a životních úspěchů, jste byli členy
občanského sdružení pacientů s diagnózou myasthenia gravis, jejich
rodinných příslušníků, odborníků se zaměřením na problematiku tohoto onemocnění a dobrovolných členů z řad široké veřejnosti.
Ráno, nebo někteří i v pozdějších dopoledních hodinách jste se
probouzeli jako členové SPOLKU MYGRA-CZ.
.
Tato změna, kterou nikdo z Vás po ránu ani nezaznamenal, nenasvstoupil v platnost od 1. ledna 2014
tala žádným mávnutím kouzelného proutku, ani žádným převratem,
ale vznikla jako důsledek mnohaleté legislativní práce na nejširší rekodifikaci soukromého práva v České republice po
roce 1950, kdy na našem území přestal platit Císařský patent č. 946/1811 Sb. zákonů soudních, tzv. Obecný zákoník občanský. Tedy po odbití dvanácté hodiny začal platit v České republice Nový občanský zákoník, který byl vyhlášen dne
22.března 2012 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 89/ 2012 Sb.
Nový občanský zákoník – ve zkratce NOZ, nově přejal celou řadu pravidel upravených v jiných zákonech, které zároveň
zrušuje. Celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví
bytů či zákon o sdružování občanů. A právě zrušení posledně jmenovaného zákona č. 89/1990 Sb., o sdružování občanů,
má za následek, že již nejste členy občanského sdružení, ale jsou z Vás členové spolku.
NOZ nezná pojem občanské sdružení, ale používá pojem spolek, kdy definice
spolku v § 214 odst. 1) NOZ je velmi podobná současné definici občanských
sdružení, která je však v současné úpravě rozprostřena v několika úvodních
ustanoveních zákona o sdružování občanů. Tedy pojem sdružení (resp. občanské sdružení) je nahrazen pojmem spolek, kdy úprava pravidel zakládání spolků
a jejich vnitřní organizace je velmi podobná současné úpravě občanských sdružení. Již vniklá a fungující občanská sdružení jsou tedy NOZ transformovány do
spolků, respektive na základě ust. § 3045 odst. 1 NOZ „Sdružení podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují
za spolky podle tohoto zákona“. A k této změně došlo právě již prvním dnem
roku 2014.
Protože k dané změně dochází na základě zákona, není tedy nutné znovu registrovat nebo jinde ohlašovat existenci
tohoto sdružení. Sdružení MYGRA-CZ, které bylo založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a bylo registrované Ministerstvem vnitra České republiky dne 12. 6. 2009, se tak automaticky stalo spolkem. Protože NOZ požaduje
určení právní formy v názvu spolku, tedy uvedení, že jde o spolek, bude nutno toto uvést do souladu se zákonem i v názvu
MYGRA-CZ a i ve stanovách, které byly tvořeny dle zákona o sdružování občanů.
Proto je-li ve stanovách uvedeno, že MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků a ostatních osob, které mají zájem podílet se na
zlepšení životních podmínek pacientů s MG, je od ledna větou neplatnou, jako i další odkazy na dnes již neplatné označení sdružení.
Zákon spolkům ukládá reagovat na novou právní úpravu v určitých etapách, a to:
do dvou let přizpůsobit nové právní úpravě svůj název, tedy v názvu uvést, že se jedná o spolek
do tří let je povinnost přizpůsobit stanovy právní úpravě NOZ, jinými slovy bude nutné ze stanov odstranit
ta ustanovení, která se dostaly novou právní úpravou do rozporu s kogentními ustanoveními NOZ a naopak
doplnit takové, které NOZ vyžaduje
do tří let bude též potřeba doplnit do rejstříku spolků (nově vedených u krajských soudů), údaje, které tam
nebudou automaticky překlopeny ze seznamu občanských sdružení, vedeného dosud u Ministerstva vnitra
Mám za to, že jsem Vám v krátkosti vysvětlil, vážení členové spolku MYGRA-CZ, co musí vedení naší organizace v dalších třech letech udělat, aby vše vyhovovalo nové právní úpravě. Jsem přesvědčen, že na činnost MYGRA-CZ změna
názvu nebude mít žádný vliv a nastávající spolková činnost členů bude ke spokojenosti všech v MYGRA-CZ sdružených.
Závěrem mi dovolte, abych popřál vedení i Vám všem hodně hezkých společných prožitků a hlavně zdraví.
Zdraví Vás všechny JUDr. Ivo Kadlec

II. ročník fotosoutěžě MYGRA-CZ
Jak si jistě pamatujete, podzim 2013 jsme se snažili ozvláštnit
všem členům sdružení, vyhlášením dalšího ročníků fotosoutěže. Účast
byla opravdu velmi slabá a z tohoto důvodu nebudeme v této aktivitě
dále pokračovat.
Ale i druhý ročník má svou vítězku. Je jí Marta Kunzová s roztomilou fotografii, která nemůže nechat bez úsměvu asi žádnou tvář. Finanční první cenu tentokrát vyplácet nebudeme, protože se jí paní
Kunzová vzdala ve prospěch sdružení MYGRA-CZ.
Vítězce srdečně gratulujeme a tleskáme.
Helena Brůhová – předsedkyně MYGRA-CZ

Hledáme a vymýšlíme „motto“ pro MYGRA-CZ!
Na vědomost všem aktivním myasteničkám, myastenikům
a příznivcům dávám zprávu o společném hledání motta, které
by nejlépe vyjadřovalo naše pocity, motivaci a záměr spolku
myasteniků.

„první pusa“ – vítězná fotografie

Motto organizace je vize, zkomprimovaná do jediné krátké
a úderné věty. Může jím být heslo, citát nebo jiná sentence.
Prosím všechny, kteří mají nápady a zájem se podílet, aby
poslali své návrhy na e-mail: info@mygra.cz a to nejpozději
do 3. března 2014.
Přeji nám všem hodně zdaru a předem děkuji za vaší aktivitu.
Helena Brůhová – předsedkyně MYGRA-CZ

Velikou gratulaci posíláme celé rodině Buckových. Rodičům
Laurinky přejeme moudrost ve výchově, hodně sil i radosti
z prvního potomka. Laurince pevné zdraví, kouzelné dětství
a báječný život.
A já jsem opravdu hodně zvědavá, kdo přiletí příště …
Za MYGRA-CZ: Helena Brůhová

Připravily Helena Brůhová a Miriam Křivková.
Rádi uveřejníme i váš příspěvek, pište na e-mail: krivkova@mygra.cz

Když přiletí vrána ...
V loňském roce v květnu zaletěl nad řady
MYGRA-CZ čáp. Moudrá matka příroda se jistě
nechtěla opakovat a proto koncem letošního
ledna poslala, s nádherným dárkem, pro změnu
vránu.
Radost je veliká a dvojnásobná. Jedna pro
novopečenou babičku, členku výboru, Laďku
Buckovou a jedna pro čerstvou maminku Mgr.
Zuzanku Buckovou, která je členkou MYGRA-CZ.
Co v tom balíčku v zobáku vrány bylo asi už
tušíte. Takže Vám s radostí představuji nádhernou malou slečnu Lauru.

