
      
 

Zápis z výborové schůze ZS A.I.C.E. ČR dne 29.9.2013 na Přední Výtoni 

- přítomni dle prezenční listiny              - body programu dle přílohy 
 
ad1)  na akci muzeum DDR u Drážďan zajistit tlumočení němčiny, v případě neúčasti 
         J.Zedníka, dotázat Bertíka Műllera, další možnost prověří Milan Zdvořák 
          jízda je prezentována na trabime, informace třeba umístit i na webu ZS  
 
          předsilvestrovské setkání se uskuteční v neděli 29.12., od 10hod v Radnicích, 
          program – zámek Zbiroh, rozhledna u Břas, večer hudba, zábava - Biskoupky 
          ubytování a muzikanty zajišťuje A.Tichý, ohňostroj nebude, přihlášky do 10.12. 
          úč.poplatky vybere a vyúčtování akce provede O.Krejčí, předloží výboru 1.3.14 
 
ad2)   propagační předměty – samolepky, propisky a vesty pro pořadatele hotovy 
          vlaječky (materiál) bude I.Svoboda reklamovat, trička na objednávku přidělána 
          příjem z prodeje na akcích bude min.2x ročně vyúčtován+ předán pokladníkovi 
          tmavě modrá trička s logem a nápisem budou pouze pro pořadatele akcí ZS 
 
ad3)   konání dalšího ročníku „Poháru A.I.C.E.“ jako samostatné akce výbor zamítl 
          možnost uspořádání menších soutěží pro účastníky srazu či při jiné příležitosti 
 
ad4)   setkání „Dvotakti na kolejích“ se koná 6.-8.6.2014 v areálu Ve mlejně u Kožlan 
          O.Krejčí prověří možnost jízdy v sobotu lokálkou Kralovice – Rakovník (Lužná) 
          program: v pátek exkurze do pivovaru Bakalář v Rakovníku (autobus O.Krejčí) 
                          v sobotu železniční muzeum + kroje v Kněževsi, odpol.spanilá jízda 
                                         od 18 hod valná hromada, večer hudba, tombola, soutěže 
                          v neděli dopol. výstava vozidel a prohlídka areálu v Mariánské Týnici 
          jízda parní soupravu na Kolešovce z finančních a termínových důvodů zrušena 
 
ad5)   druhým administrátorem webu ZS odsouhlasen Jiří Vachtl, před.práv do 20.10. 
 
ad6)   O.Krejčí informoval o finanční situaci, neplatičům zaslat výzvu k doplacení př.  
           kdo nezaplatí do konce běžného roku, přestane být členem,nedoplácet zpětně 
           P.Křovák předal výpis z účtu za období od VH do 26.9.13 a hotovost 3.000,-Kč  
           vybranou z účtu ZS u FIO do poklady za účelem proplácení drobných výdajů, 
           JHMD dosud nezaslala na účet přeplatek z akce v květnu, zaurguje A.Tichý   
 
ad7)    M.Zdvořák prověří možnost zhotovení světelné tabule za materiál s logem ZS 
           příští schůze výboru se uskuteční 1.-2.března 2014 na Sázavě, zajistí A.Tichý 
           infolisty vyjdou koncem listopadu, k nim se přiloží PF a výzva od pokladníka 
           L.Křováková upozornila na připomínky některých členů k jednání na veřejnosti 
           O.Krejčí nabídl k dispozici svoji funkci pokladníka a členského evidenta ZS            
 
ad8)    předseda informoval o konání výroční schůze centrály AICE, která se konala  
           13.-15.9.v Plzni se zájezdem, kde byl projeven zájem o účast na akcích v ČR.  
            Do konce roku se uskuteční schůzka s prezidentem centrály a vše projedná.  
              
 
           jednání ukončeno v 10,50 hod                                  zapsala Jana Svobodová   
 
 
 


