
Zápis z jednání výboru ZS A.I.C.E. ČR dne 2.března 2013 na Sázavě 
                            (pořadí bodů dle prezenční listiny) 
 
ad 1.) -  místo a propagace zajištěna (M.Zdvořák), poháry a štítky (P.Křovák) 
             diplomy a kužely (O.Krejčí), zpracování výsledků na PC (J.Zedník) 

-  v případě přihlášení hist.vozidel mimo koncern IFA v počtu nad 3 ks 
              bude vypsána zvl. kategorie, vozy pořadatelů pojedou mimo soutěž 
          -  dopoledne tři discipliny na přesnost, v druhé části 2 testy a zk.paměti 
              (nejede se na čas, kategorie trabant, wartburg, ost.IFA, muži a ženy) 
          -  pořadatelsky zajišťují členové výboru + KK, sraz a přípr.na místě v 9h 
              (domluveno, kdo co přiveze, podoba disciplin a hodnoc.,občerstvení) 
          - organizátoři budou mí na sobě trička ZS a přes oblek výstražnou vestu 
 
ad 2.) - zajištění a program srazu: zaj.piva, hudby a campu + JHMD (A.Tichý) 
             média, propagace a zaj.oběda (O.Krejčí), zábava ve vlaku (V.Vachtl) 
             tašky,ceny,samolepky,panel výstava (P.Křovák), tombola (I.Svoboda) 
             značení příjezdu (Tichý, Krejčí), cedule (Křovák), hlídání aut (Krejčí+1) 
             věci do tašek a tomboly, propagační materiály (všichni), tácky (Krejčí), 
             odsouhlasen účast.popl. 250,-Kč pos., 300,-Kč nečlen, jízdné 100,-/os 
          - program: v pátek prezence od 14 hod, příjezd poř. čt odp.nebo pá ráno 
            v 16,30h odj.do Deštné (Křovák), prez.+platby (Křováková,Svobodová) 
            výběr příspěvků+nové čl. (Krejčí) , 19 h večeře, 20 h - hudba, D.Přibáň  
            sobota – 9,30 h spanilá jízda, konec v 11 h nádraží v JH, 11,30 h oběd 
            12,45 odj.hist.soupravy do Obrataně (příj.16.40), do 17 h výstava vozů 
            (soutěž elegance vozidel, hlasuje pouze veřejnost, lístky zaj. P.Křovák) 
            18 h – valná hromada ZS, 19 h – večeře, 20 h – zábava, vyhl.výsledků 
             neděle – 10 h spol.odjezd z campu, 11 h prohl.zámku v JH (P.Křovák) 
             oběd ind.v okolí zámku, odjezd, předání kempu, úklid značení (Tichý) 
 
ad 3.) – VH zahájí a řídí J.Zedník, nebo předs.ZS, zpráva o činnosti P.Křovák, 
             zpr. hospodaření O.Krejčí, plán činnosti A.Tichý, zpráva KK M.Zvořák, 
             návrh usnesení I.Svoboda, diskuse: EKO zóny, čl.přísp. 80,-Kč/50,-Kč 
 
ad 4.) – do konce roku dořešit nutnost „přeregistrace“ na veř.prospěšný spolek 
             M.Zdvořák prověří zákon na zóny + stanovisko k výjimce pro hist.vozy 
             O.Krejčí zajistí zhotovení čl. známek od r.2014, P.Křovák - legitimace 
 
ad 5.) –  dotázat se prezidenta centrály AICE ohledně záv. účasti cizinců v JH, 
              příprava na spol. jízdu 1.5. do Kryr (10h Podbořany) 15.6. do Zwickau 
              a prověření možnosti návštěvy muzea DDR u Drážďan na konci října, 
              odpovídá: Kryry – P.Křovák, Zwickau – O.Krejčí, Drážďany - J.Zedník 
 
             jednání ukončeno v 19 hod                               zápis provedl P.Křovák 
 
 
 


