
Zápis z výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR dne 10.června 2013 od 17,30h 
 
    - přítomni dle prezenční listiny, host J.Svobodová 
 
ad1.)  -    P.Křovák upozornil na nedostatky, kterým lze na příštím srazu předejít 

- ekonomicky byla akce vyrovnaná, A.Tichý předal faktury od JHMD 
- projednána otázka pořádání srazu v příštím roce, rozhodnuto místo konání 

v kempu u Kožlan s možností jízdy na Kolešovce, náhradní místo Zubrnice 
- termín po prověření možností volné kapacity 6.-8.6. nebo 23.-25.5.2014 

vlak prověří O.Krejčí, ubytování P.Křovák, Zubrnice A.Tichý, termín 9/2013 
 
ad 2.)  -   O.Krejčí vyzve členské kluby k předání seznamu členů – zaslání průkazek 

- členské příspěvky by se měly při účasti na akcích ZS členům vyplatit 
- čl.evidence předá předsedovi kontakty na nové členy za účelem zasílání     
      infolistů, zároveň bude informovat o případném ukončení či zániku členství 

 
ad 3.)   -   předseda informoval o přípravách výstavy na „Kozojedském kult.létě“ 13.7. 
            -   rozhodnuto spol. jízdu na sraz ve Zwickau s ohledem na záplavy nekonat 
            -   říjnový výlet do muzea DDR propagovat na Lipně,  trasa a ceny J.Zedník 
            -   předsilvestrovské setkání: sraz Radnice, zámek Zbiroh, večer Biskoupky, 
                kapela a prověření termínu + možnost ubytování  prověří A.Tichý do září 
 
ad 4.)  -   reklamní předměty, přidělat velká trička v omez množství a max.3 barvách 

- zjistit, jak je to se světelným logem u p.Vonáška – využití, prověří P.Křovák 
- zhotovení vlaječek A4 se znakem 30 ks+ vesty „pořadatel“10ks - I.Svoboda 
- výbor vytipuje levné kšiltovky a mikiny na potisk, přiobj.samolepek P.Křovák 
 

ad 5.)  -   výrobu 50 legitimací v souč.podobě zajistí O.Krejčí a J.Zedník do příští VH 
 -    zhotovení 100 ks známek na rok 2014 samolepících, další roky jen razítko,  
      členům, kteří poukážou přísp.na účet bude zaslána orazítkovaná nálepka 
 

ad 6.)  -   M.Zdvořák informoval o propagaci ZS na veteránských akcích, na webu by  
                měl být informační letáček ke stažení (poskytnout zájemcům na akcích) 

- další jednání výboru navrženo uskutečnit v rámci setkání na Lipně v září 
- na závěr proběhla diskuse o budoucnosti AICE a činnosti centrály 
 
 
   jednání ukončeno v 19,50 hod                                     zapsal Pavel Křovák 
 


