
Zápis z výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR dne 28.září 2014 na Lipně 
 
Ad1.)  Sraz v Třímanech hodnocen kladně,  příště nutno klást důraz na potvrzení rezervace 
ubytování a služeb. Vyhlášení tomboly musí být kratší, soutěže např. ve stylovém oblečení. 
Vstupné a jízdné vybrat již u prezence a platící účastníci obdrží pásky, či jiné označení. 
 
Ad 2.) Jízda do Pelechova připravena, muzeum zajistil Pavel Křovák, zámek Ivan Svoboda, 
obědy v Mělnickém Vtelnu - pivovar Neumann domluvil náš člen, počet jídel se upřesní ráno 
   Předsilvestrovské setkání začal zajišťovat p. O.Krejčí, do 17.10. předloží výboru program a 
ceník. Byly vzneseny námitky k lokalitě,kde nejsou v zimním období turistické cíle. V případě 
neodsouhlasení výborem zajistí p.Tichý penzion Biskoupky včetně hudby, přihlášky do 30.11. 
 
Ad 3.) Hlavním pořadatelem – vedoucím přípravného týmu srazu v r.2015 zvolen M.Zdvořák, 
 zástupce A.Tichý, přípravný tým bude doplněn o p.Rudika, Randákovou a Frčku s přítelkyní 
 Původně uvažovaný penzion Lhotsko je nahrazen autocampem v Chabařovicích (rez.ihned) 
 Termín akce 5.-7.června, předběžný program: pátek – jízda rozhledna Varvařov + pomníky, 
 Sobota – zámek Trmice, oběd pivovar Březňák, vlakem do Zubnic, skanzen, večer zábava, 
 Po dobu parkování u pivovaru výstava vozidel pro veřejnost a soutěž, neděle – hrad Střekov 
      Účastnický poplatek 200,-Kč nečlen/ 150 Kč člen ZS, jízdné lokálky ca 80 Kč, zábavu ve 
vlaku připraví sl. Randáková + p.Rudik, p.Tichý vyjedná sponzorství s pivovarem, p.Svoboda 
s fy Shock, ostatní dle možností, další záležitosti na jednání výboru 28.2.-1.3.´15 na Sázavě. 
 
Ad 4.) Nutno zajistit mediální propagaci činnosti ZS, byl vznesen požadavek na více informa- 
cí o zahraničních srazech (bude sděleno Ing.Kopečkovi), v roce 2015 se chystá jízda na sraz 
do Zwickau a Eisenachu, o setkání A.I.C.E. v Itálii není zájem. ZS chybí informace z centrály. 
 
Ad 5.)V důsledku zvýšení členských příspěvků začal klesat počet platících členů, pokladník 
předloží výboru aktuální seznam platících členů do 30.10.2014 s porovnáním s předch. roky. 
   Kontrolní komise se více zaměří na správné vedení účetnictví + finanční vyhodnocení akcí. 
  
Ad 6.) Administrátor urychlí aktuálnost informací na webu, do 30.11. předá hesla a práva na 
vkládání J.Wachtlovi, aby byla možná zastupitelnost v případě časového zaneprázdnění, ap. 
   
Ad 7.) Výbor odsouhlasil, aby předseda projednal se členy, kteří rozšířili přípravný tým srazu 
jejich možnou kandidaturu na členy výboru do dalšího volebního období. Odpověď na dopis 
ohledně zdanění starších vozidel je vyvěšena na webu, nikdo nás následně nekontaktoval. 
  Německá ambasáda chystá akci k 25 výročí cesty uprchlíků na západ, podrobnosti nejsou. 
Členové výboru by měli mít vždy k dispozici pro zájemce o členství přihlášku a svojí vizitku. 
 
 
 jednání ukončeno v 11, 20 hod                                         zápis provedla Jana Svobodová 
 
 nedílnou součástí je presenční listina s navrženým a odsouhlaseným programem jednání     


