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Vá�ení kolegové, přátelé a příznivci! 
 

Dovolujeme si Vás informovat o ustavení Občanského sdru�ení, 
které si klade za cíl vybudovat ve městě Hodoníně 
 
 
     MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE 
 
 
       Občanské sdru�ení MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ 
A  GEOLOGIE vzniká v  souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. jako 
dobrovolné a neziskové společenství lidí, kteří projevují zájem o tradici 
naftového podnikání na území České a Slovenské republiky. Jejich 
záměrem je rovně� popularizovat znalosti o vzniku a akumulaci ropy 
a  zemního plynu, tě�ebních metodách a dopadu průzkumu a tě�by 
na �ivotní prostředí. 
 
• Cílem Občanského sdru�ení bude zachraňování, soustřeďování, dokumentování 

a zpřístupnění technických a jiných památek včetně přírodnin souvisejících 
s průzkumem a tě�bou ropy a zemního plynu na území České a Slovenské 
republiky; 

• V souladu s platnými právními předpisy o získané materiály i doklady řádně 
pečovat, zabezpečit jejich konzervaci, vhodné ulo�ení a nále�ité odborné 
zpracování; 

• Vytváření podmínek k účelnému vyu�ívání volného času občanů, dětí a mláde�e 
a prohloubení v�estranné péče o rozvíjení jejich zájmů; 

• Sdru�ení hodlá poskytovat pomoc náv�těvníkům a turistům  a umo�nit jim tak 
seznámit s geologií Moravy a s historií průzkumu a tě�by  přírodních uhlovodíků; 

 
 

Zveme Vás ke spolupráci a oceníme Vá� zájem, Va�e připomínky, 
odborné rady i ochotu pomoci při budování tohoto díla. 

Současně přikládáme přihlá�ku, kterou v případě zájmu vyplňte 
a ode�lete, prosím, elektronicky nebo po�tou na na�i adresu. Koncem března 
chystáme uspořádat Valnou hromadu za účelem vstupu členů do Sdru�ení 
a seznámení s platnými Stanovami Občanského sdru�ení  MNG, o termínu 
Vás budeme informovat. 
 
Zakladatelé Sdru�ení: 
 
 
           ing. S.Benada Ph.D.       RNDr.Hedvika Thonová        ing.Ladislav Bla�ek 
 
 
Pozn.: 
V případě Va�eho zájmu si mů�ete také domluvit osobní schůzku  na tel : 607 851 608 

ing.Ladislav Bla�ek



� Á D O S T 
o přijetí za člena občanského sdru�ení 

MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE 
 IČ : 266 82 044 

 
Já ������������������������..� 
 
Narozen ����������� 
 
Bydli�tě ������������������������ 
 
(Povolání) ����������������������� 
 
Preferovaný kontakt:����������������� 
 
adresa pro doručování������������������ 
e-mail�������������������������� 
telefon�������������������������� 
mobil�������������������������� 
jiný��������������������������� 
 
�ádám tímto o přijetí za člena vý�e uvedeného Sdru�ení 
 
V ���������   Dne ��.�����                                       
 
Podpis 
 
 
 
 
 
Pozn.: Na základě Stanov Sdru�ení,  článku IV - Členství 
ve  Sdru�ení, odst. 1. a 5., tato přihlá�ka zařazuje �adatele na seznam 
Kandidátů členství. Před přijetím za člena Sdru�ení bude �adatel 
seznámen se Stanovami Sdru�ení. 
 
Datum přijetí �ádosti: 
 

     ������������ 
 Doporučeno: 
Článek IV, odstavec1. 
Stanovy Sdru�ení 
                                                               ������������ 
 
 
   Datum schválení:  
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