
Zápis z výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR dne 1.března 2014 na Sázavě 
 

- přítomni dle prezenční listiny                   - navržené body programu viz.příloha 
 
Úvodem předseda seznámil přítomné s programem, nikdo neměl bod k doplnění 
 
ad 1.) pokladník informoval o finančním výsledku „Předsilvestrovského 
setkání“ 
          a o zůstatku pokladní hotovosti, která činila 29.12. 2013 1.530,-Kč 
        - předseda předložil aktuální výpis účtu, kde zůstatek k 28.2. činí 12.212,-
Kč 
          stav členské základny v roce 2013 byl 29 fyz.osob a 8 značkových klubů 
        - na rok 2014 zatím zaslal TK Pardubice, (TK Plzeň recipročně) a dvě 
členky 
          p. Zdvořák předvedl nové světelné logo, které ZS věnuje, doplní 
sv.regulaci 
        - p.Krejčí zpracuje výzvu k úhradě čl. příspěvků s pozvánkou na sraz a 
odešle 
          e-mailem stávajícím členům a klubům, též upozornil na změny dle nového 
OZ 
        - do valné hromady je nutné dát do souladu obsazení funkcí výboru dle 
stanov 
        - p.Zedník dosud nepředal administrátorská práva na web ZS p.Wachtlovi 
ml. 
        - změna funkce pokladníka nebude VH navržena, p.Krejčí bere rezignaci 
zpět 
 
ad 2.) jízda do muzea v Drážďanech 19.10.byla kladně hodnocena, účast 17 
posádek 
         - setkání v Biskoupkách 29.12. proběhlo dle představ, zúčastnilo se 19 
posádek 
         - plán letošních akcí je na webu, předseda informoval o jízdě soc.vozů 
9.srpna 
 
ad 3.) řazení kolony na akci 8.3. (Dan Přibáň - Letná) proběhne v 10,40 hod 
v Patoč-   
          kově ul. pod hotelem Pyramida, příjezd bude natáčet ČT, parkování do 
večera 
         - Den dobré nálady s odp.prohlídkou hradu v Kadani, sraz v 10 h 
Podbořanech 
         - k akci 9.8.VCC Plzeň přislíbili účast jako pořadatelé za ZS tři členové 
výboru 
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ad 4.) program setkání na kolejích byl upraven takto: v pátek odp.se místo 
Manětína  
          pojede v 16 h do Kněževsi (železniční muzeum + kroje), prohl.zajistí 
p.Krejčí 
        - prezenci v pátek od 14 do 20 hod zajistí pí Svobodová a Tichý, 
popř.Zdvořák 
          účast.poplatek 250,- člen ZS, 300,-Kč nečlen, pobyt. vstup a stravu každý 
sám 
        - v sobotu odj. v 10 h do Lužné, kde bude oběd v restauračním voze, 
zaj.Krejčí 
          odpoledne program na hradu Krakovec, zaj. Křovák+Vachtl, valná hr. od 
18h     
        - hudební program večer p.Tichý, vyhl.soutěže, prodej lístků á 10,- 
p.Svoboda 
        - neděle 10-13 h výstava vozidel v Mariánské Týnici, prohlídka pro 
účastníky, 
          zaj.Křovák, současně divácká soutěž elegance, 2 poháry, 3 ceny pro 
hlasující 
        - prohlídka kempu se uskuteční 1.5.večer, rezervaci chatek a rest.zaj. 
p.Křovák 
        - propozice a materiály do tašek Křovák + Vachtl, pamětní listy zhot. 
p.Krejčí 
 
ad 5.) návrh programu VH p.Svoboda, zpráva o činnosti p.Křovák, zpr.KK 
Zdvořák, 
          o hospodaření p.Krejčí, návrh plánu čin, příspěvků a doplňující volby 
p.Tichý, 
        - do výboru bude navržena pí Hanzlíková, z výboru do KK p.Zedník, 
odchod z 
           KK p.Franc, pro platící fyz.osoby do 31.3. je navržena sleva přísp.na 
100,-Kč 
        - veškeré materiály pro VH odešlou autoři do 20.5. mailem ke 
zpřipomínkování 
        - přihlášky na sraz bude potvrzovat p.Zdvořák, 18.5. odešle soupis 
p.Svobodovi 
 

ad 6.) p.Zdvořák navrhl zhotovení kšiltovek s logem za 86,-Kč/ks s možností 
slevy, 
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          odsouhlaseno 10ks tmavě modrých s bílým textem a 10 ks bílých 
s tm.textem 
         - p.Křovák seznámil s cenovou nabídkou zhotovení 500 ks pohlednic s 
logem 
           i obr.vozidel z dvoutaktů na kolejích,odsouhlaseno a bude k prodeji za 
10,-Kč 
         - bude objednáno 8 triček ve 3 barvách pro pořadatele dle požadavků do 
srazu 
         - do tašek pro účastníky bylo zakoupeno 42 zlam.nožů, též zajištěny 
propisky 
         - nové legitimace a zhotovení čl.známek na rok 2014 a´15 po 50ks zaj. 
Křovák 
          
ad 7.) p.Zedník zajistí opravy a doplnění adres na společný e-mail + novou 
přihlášku 
        - přihlášky+ubytování na „Dvoutakty na kolejích“ pouze e-mailem či 
poštou na 
          adresu M.Zdvořáka, bude uveřejněno na letáku s programem a info na 
trabime     
        - media na sraz: TV+ Rak.deník p.Krejčí, rádio F1 p.Tichý, Plz.deník 
P.Křovák 
          TV Nova+Barrandov pí Hanzlíková, všem bude do 15.3. zaslán program 
akce 
        - Svobodovi osloví pivovar Bernard ohledně sponzorství, výzva platí i 
ostatním 
          na páteční táborák zajistí opékátka a osloví řeznictví Vachtlovi, ceny 
vítězům?  
 
ad 8.) přítomní souhlasí s obsahem a závěry jednání, které bylo ukončeno ve 
20,15 h 
 
                 zápis provedli z části Jana Svobodová a Pavel Křovák (originál 
v archivu) 
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