
Infolisty Zemského svazu A.I.C.E. ČR č. 2/2014 
 

  Vážení členové, ještě než se vydáte na své prázdninové cesty, dovolím 
si vás informovat, co se v naší organizaci událo od nového roku a jaké 
akce pro vás připravujeme. Součástí tohoto vydání je i usnesení přijaté 
na naší valné hromadě dne 7.6. Další materiály najdete na www.aice.cz 
 
    Jednání výboru na Sázavě 
První březnový víkend se vedení zemského svazu včetně dvou členů 
kontrolní komise a kandidátky na doplnění výboru sešli, aby si rozdělili 
úkoly na přípravu a zajištění letošních akcí. V sobotu odpoledne všichni 
podnikli malý výlet do pivovaru v Kácově, kam tentokrát dojeli lokálkou. 
 
    1.máj – Den dobré nálady 
Již po páté jsme zorganizovali účast kolony vozidel v průvodu přes Kryry 
v rámci oblíbené recesistické akce, které se zúčastnilo letos 36 posádek. 
 Odpoledne jsme společně absolvovali prohlídku Kadaňského hradu a 
někteří výstavu „čarodějnic“ spojenou s procházkou historickým centrem. 
 
    Dvoutakti na kolejích 
 Naše celostátní setkání se tentokrát uskutečnilo první červnový víkend 
v malebném prostředí kempu „U Mloka“ na břehu Berounky. I přes velká 
vedra jsme v pátek zvládli prohlídku expozice v Kněževsi a noční zábavu 
ve fantasy golfu Plasy. Během soboty jsme navštívili železniční muzeum 
v Lužné a zříceninu Krakovce. Večer po valné hromadě patřil video-retro 
diskotéce s vyhlášením výsledků soutěží. Zakončení akce, které se letos 
zúčastnilo téměř 50 vozidel, proběhlo formou výstavy pro veřejnost na 
ploše u muzea v Mariánské Týnici, kam přijely i oba expediční trabanti 
s motocyklem Jawa, což přilákalo nečekaně velké množství návštěvníků. 
 
   P ř i p r a v u j e m e   p r o  v á s . . .  
      Podzimní výlet do automuzea 
  V sobotu 18.října se uskuteční společná jízda jejímž cílem bude sbírka 
automobilů i modelů v Pelechově s odpolední návštěvou zámku Veltrusy  
ke které se může každý přidat na trase Plzeň–Rakovník–Slaný-Velvary a 
Mělník s tím, že odjezd od sídla v Úslavské ul. bude v 7 h., návrat večer. 
 
      Předsilvestrovské setkání 
 Tuto oblíbenou akci hodláme uskutečnit i letos, a to v sobotu 27.12., kdy 
opět navštívíme několik zajímavých míst a večer se všichni pobavíme 
s hudbou a možností přenocování do neděle. Místo a podrobnosti budou 
včas uveřejněny na našem webu a www.trabime.cz  dotazy a přihlášky 
můžete poslat e-mailem na info@aice.cz    Srdečně všechny zve výbor! 
 
Nezapomeňte včas zaplatit členské příspěvky, získáte tak zvláštní slevu! 

http://www.aice.cz/
http://www.trabime.cz/
mailto:info@aice.cz


Krátce z valné hromady: 
   Zúčastnili se zástupci TK Plzeň, Příbram, Nesuchyně a 21 členů ZS, 
výbor nyní pracuje ve složení: P.Křovák, A.Tichý, O.Krejčí, I.Hanzlíková 
a I.Svoboda, kontrolní komisi nyní tvoří M.Zdvořák, V.Vachtl a J.Zedník. 
 
Ostatní vyplývá z přijatého usnesení: 
 
   Valná hromada ZS A.I.C.E. konaná dne 7.6. 2014 v kempu U mloka 
přijímá a schvaluje přednesenou zprávy o činnosti za uplynulé období 
včetně plánu na rok 2014, zprávu o hospodaření včetně rozpočtu na rok 
2015, inventuře a kontrolní komise. Rovněž schvaluje snížení výše člen. 
příspěvků pro fyzické osoby, které zaplatí do 31.3. v kalendářním roce 
ze 150,-Kč na 100,-Kč. (výše pro členské kluby dle velikosti se nemění) 
Dále schvaluje přednesený návrh na jmenování Dana Přibáně čestným 
členem ZS a místo konání příští VH, s tím, že termín srazu bude 
koordinovat s ostatními pořadateli (zejména wartburg srazu). Vhodný 
kemp vyhledá a zajistí do konce roku M.Zdvořák. 
 
  Valná hromada bere na vědomí rezignaci p.Jakuba France na funkci 
člena KK a odsouhlasuje novou členku výboru paní Ilonu Hanzlíkovou za 
Zdic a nového člena kontrolní komise p. Jiřího Zedníka z Prahy, který 
nadále zůstává správcem webu ZS. 
 
   Valná hromada ukládá výboru, aby provedl přeregistraci zem.svazu na 
zapsaný spolek. Dále aby výbor pokračoval v pořádání akcí dle 
požadavku členů a zvýšil kázeň ve výběru členských příspěvků. 
Doporučuje všem členům svazu dále hledat sponzory pro námi 
pořádané akce. Počet členských klubů v zem.svazu se v poslední době 
snižuje, ale naopak přibývá počet nových členů jako fyzických osob. 
 
   Valná hromada souhlasí, aby nadále byly vydávány infolisty ZS v 
četnosti 2x ročně a též aby výbor zajistil další akce presentující naši 
činnost, včetně získávání nových zájemců o členství v naší organizaci. 
ZS aktuálně informoval členy o akcích na webu. 
 
   Valná hromada doporučuje ZS více spolupracovat se sdělovacími 
prostředky, aktivně vystoupit proti snaze a připravovanému finančnímu 
znevýhodnění vlastníků starších vozidel a uskutečnit v zimním období 
technické školení a snížit  stávající zásoby ND.      
                                
                             Odsouhlaseno  všemi přítomnými dle presenční listiny. 
 
  Nabídka ND: 
    V našem skladu se stále nachází menší množství ND převážně na W 
353 za nízké ceny. V případě zájmu kontaktujte P.Pihlíka tel.608321777.  


