
    
     Program valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  konané 6.6.2015 v ATC Chabařovice 
 

1. zahájení, navržení programu, volba zapisovatele        (P.Křovák) 
2. přednesení zprávy o činnosti                                        (P.Křovák) 
3. přednesení zprávy o hospodaření  + rozpočet             (O.Krejčí) 
4. zpráva kontrolní komise                                                (M.Zdvořák) 
5. schválení nových členů                                                 (O.Krejčí) 
6. plán na další období                                                      (A.Tichý) 
7. odsouhlasení výše čl.přísp. na rok 2015                       (P.Křovák) 
8. diskuse + informace o úpravě stanov                            (O.Krejčí) 
9. přednesení návrhu usnesení +odsouhlasení                (I.Svoboda) 
10.  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 6.6.2015 
 
   Valná hromada ZS A.I.C.E. konaná dne 6.6.2015 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.  
Dále schvaluje přednesené návrhy vyplývající z diskuse a termín konání příští VH. 
 
  Valná hromada bere na vědomí připomínky dle zápisu z diskuse. Forma úhrady, 
termíny a výše členských příspěvků zůstávají beze změn. 
 
   Valná hromada ukládá výboru, aby doprodal zbylé zásoby ND a zbytek např 
daroval nějakému značkovému klubu. Dále aby výbor zpracoval možnosti výhod 
členství ( např. přibyla sleva na vstup do automuzea v Plzni) a uveřejnil toto na webu. 
Doporučuje všem členům svazu dále hledat sponzory pro námi pořádané akce. 
 
   Valná hromada souhlasí, aby nadále byly vydávány infolisty ZS v četnosti 2x ročně 
a adresář pomoci v nouzi byl opět aktualizován za 2 roky 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 uskutečnit technické školení pro zájemce v rámci jiné akce a nabídnout naše 
suvenýry a propagační letáky či další informace o ZS na více motoristických akcích. 
    Aktuálně informovat členy a další zájemce o připravovaných akcích na webu.                                           
 
 
                                               Odsouhlaseno  všemi přítomnými dle presenční listiny. 
 
 
  



INFOLISTY   Zemského  svazu  A.I.C.E. ČR    č. 2/2015 

 

Vážení členové a příznivci vozidel vyráběných bývalým koncernem IFA 

v DDR, dostává se vám do rukou číslo našeho periodika, tentokrát zaměřené 

především na tři nedávno uskutečněné akce nadregionálního významu. 

Jednak to byl již několikrát opakovaný a stále oblíbenější Den dobré nálady, 

který se uskutečnil 1.května v Kryrech a o měsíc později hlavní sraz sezóny 

„Dvoutakti na kolejích“. 

   Otevření expozice „Dvoutakti na kolejích“ 

Ve čtvrtek 30.dubna, v den 24.výročí ukončení výroby vozidel trabant a v pod-

statě i výroby veškerých vozidel „východoněmecké“ konstrukce se v Plzni 

uskutečnila zcela jedinečná událost, kdy v prostorách Svobodnického dvora – 

tedy stavební památky ze 14.století, která se nachází v městské části Lobzy, 

bylo zpřístupněno rodinné muzeum manželů Křovákových, kde je zmapován 

takřka kompletní vývoj automobilů a značek s dvoudobými motory, které se na 

území Německa vyráběly od 30.do 80.let minulého století. Prostory jsou 

doplně- ny panely s fotografiemi, figurínami s dobovým oblečením, čerpací 

stanicí, hraničním přechodem, ale i konstrukčními částmi a předměty denní 

potřeby. Otvírací doba a další informace jsou k dispozici na: 

www.muzeumlobzy-cz.eu 

    Retro připomínka 1.máje a výstava vozidel 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, na seřadiště v ploše Podbořanského náměstí se 

dostavilo na 40 posádek naleštěných trabantů a wartburgů, aby před davy 

diváků, mnohdy v dobovém oblečení, dresech či uniformách defilovali 

v průvodu a zábavném programu slavností. Tentokrát ani nebyl čas vystoupit 

na kopec k Schillerově rozhledně a po obědě konvoj zamířil do areálu Nového 

Hradu, kde kromě objednané prohlídky proběhla výstava našich vozidel pro 

veřejnost. 

     Dvoutakti na kolejích 

Již čtvrté pokračování tematického setkání příznivců železnice a vozidel DDR 

se uskutečnilo 5.-7.června v prostorách kempu Chabařovice u Ústí nad 

Labem. Hned v pátek odpoledne většina účastníků zamířila přes hrad Krupka 

a Komáří vížku na spanilou jízdu do SRN. Večer proběhlo promítání fotek 

z autohřbitovů nejen v zahraničí autora Vládi Cepla. V sobotu dopoledne 

proběhla výstava vozidel pro veřejnost u střekovského nádraží a pak jsme se 

vydali lokálkou do skanzenu v Zubrnicích, prohlédli železniční muzeum trati a 

navštívili expozici modelů na zámku v Trmicích. Neděle patřila návštěvě hradu 

Střekov a vyhlášení výsledků soutěže elegance s předáním cen vítězům. 

http://www.muzeumlobzy-cz.eu/


Výsledky sobotní valné hromady ZS včetně programu přinášíme na následující 

stránce (zápis na webu). 

 


