
     Program valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  konané 4.6.2016 v ATC Chabařovice 
 

1. zahájení, navržení programu, volba zapisovatele        (P.Křovák) 
2. přednesení zprávy o činnosti                                        (P.Křovák 
3. odsouhlasení přijetí nových členů                                 (O.Krejčí) 
4. doplňující volby do výboru a KK                                   (P.Křovák) 
5. přednesení zprávy o hospodaření  + rozpočet             (O.Krejčí) 
6. zpráva kontrolní komise                                                (M.Zdvořák) 
7. plán na další období                                                      (A.Tichý) 
8. odsouhlasení výše člen.přísp. na rok 2017                    (O.Krejčí) 
9. info o provedení registrace dle NOZ a výprodej ND      (P.Křovák) 
10. diskuse + pozvání na další akce  (dopis MD – emise)  (P.Křovák) 
11. přednesení návrhu usnesení + odsouhlasení                (I.Svoboda) 
12.  návrh konání příští VH + závěr a poděkování               (P.Křovák) 
 
 
jako zapisovatel navržena J.Svobodová         mandátová kom. 3 člennná 

  
 
 
 
     Usnesení z Valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  konané na setkání dne 4.6.2016 
 
   Valná hromada ZS A.I.C.E. konaná dne 4.6.2016 v ATC Chabařovice přijímá a 
schvaluje přednesenou zprávy o činnosti za uplynulé období včetně plánu na další 
období, zprávu o hospodaření a kontrolní komise. Rovněž potvrzuje výši čl.příspěvků 
v nezměněné výši a schvaluje doplnění výboru za odstupující I.Hanzlíkovou Lukášem 
Frčkou a doplnění kontrolní komise za odstupujícího Jirku Zedníka Milanem Rudikem  
Dále schvaluje odprodej zbylých ND VWK za 1.-Kč a termín i místo konání příští VH. 
 
  Valná hromada bere na vědomí připomínky dle zápisu z diskuse. Forma úhrady, 
termíny a výše členských příspěvků zůstávají do příští VH beze změn. 
 
   Valná hromada ukládá výboru, aby v případě zániku centrály A.I.C.E. v SRN 
pokračoval v činnosti ZS samostatně, jako veteránské organizace s vlastní právní 
subjektivitou a zaslal na MD a MŽP otevřený dopis ohledně měření emisí st.vozidel. 
 
   Valná hromada souhlasí, aby nadále byly vydávány infolisty ZS v četnosti 2x ročně 
a adresář pomoci v nouzi byl opět aktualizován v roce 2017 ve spolupráci s TK Plzeň 
a též aby výbor zajistil další akce presentující naši činnost, zlepšil situaci s výběrem 
členských příspěvků i získávání nových zájemců o členství v naší organizaci. 
 
   Valná hromada doporučuje více spolupracovat se sdělovacími prostředky, a snažit 
se nabídnout naše suvenýry a propagační letáky či další informace o ZS na dalších 
motoristických akcích (zejména srazech veteránů a výstavách vozidel). 
    Aktuálně informovat členy a další zájemce o připravovaných akcích na webu.                                           
 
 
                                               Odsouhlaseno  všemi přítomnými dle presenční listiny. 
 



Zpráva o činnosti ZS za uplynulé období 
 
   Poslední VH se konala zde 6.června loňského roku a hned následující den se sešel 
výbor se členy KK a dalšími pořadateli na Střekově, aby vyhodnotil uskutečněný sraz 
a dohodl přípravu následujícího ročníku.  V červenci proběhla jízda do zaniklé obce 
Skoky a kláštera v Teplé. V srpnu se několik posádek zúčastnilo 2.ročníku RETRO- 
JÍZDY a v říjnu jsme zorganizovali společný výlet do automuzea ve Strnadicích. 
  Po skončení setkání na Lipně se sešel výbor a projednal zajištění zimního setkání. 
  Hned po novém roce se téměř 40 posádek sjelo u zavřeného muzea ve Zbuzanech, 
tak jsme operativně upravili další program, navštívili Peřínskou rozhlednu, bludiště a 
následně proběhlo posezení v restauraci u Zábranských s obědem a předáním dárků 
  Akci jsme zakončili průjezdem tunelu Blanka a zastávkou v Břevnovském klášteře. 
Někteří se ještě 7.11. zúčastnili přivítání expedice z Austrálie v Nové vsi pod Pleší. 
   V letošním roce se výbor sešel na výjezdním zasedání na Sázavě, kde se řešilo 
zajištění programu této akce a byly projednány další záležitosti ohledně testací HV, 
účasti na Dni dobré nálady 1.5. v Kryrech (41 vozidel) a výprodej skladu ND, což se 
nám téměř podařilo a zbytek zásob v ceně cca 2 tisíce Kč bude nyní darován VWK, 
 se kterým byla navázána spolupráce v oblasti testování historických vozidel za 
sníženou cenu. Takže se nyní členství v ZS po zápočtu dalších slev ještě víc vyplatí. 
    Po novém roce bylo vydáno první letošní číslo infolistů a na webu pravidelně zve-
řejňujeme pozvánky na chystané akce a doplňujeme galerii snímky z uskutečněných. 
   Vyšlo i několik článků v novinách o průběhu akcí a na podzim odvysílán rozhlasový 
pořad, kde byla část věnována činnosti a výsledkům práce našeho zemského svazu. 
 
    Potěšitelné je, že vznikla další expozice propagující automobily z DDR, a to že 
30.4. bylo slavnostně otevřeno Trabant muzeum Motol  majitele p.Hucla. 
 
 
 
 
 
     Plán činnosti na další období: 
 

-  23.7.     výstava vozidel na zámku Červené Poříčí 
-  13.8.     3.ročník retrojízdy (samostatná kategorie vozidel DDR)  
-  22.10.    jízda do muzea Auto Union v Ingolstadtu 
-  7.leden  novoroční setkání 
-  1.5.        průvod Kryry + výlet   
-  2.- 4.6.  Dvoutakti na kolejích  (místo odsouhlaseno Chabařovice) 
-  výbor se sejde v září na Lipně a v březnu na Sázavě  
-  Infolisty vyjdou po VH a na konci roku 
-  do konce května 2017 aktualizace adresáře „Pomoc v nouzi“ 

 


