Zápis výboru 29. 9. 2019

Zápis z jednání výboru a KK ZS A.I.C.E. ČR konané dne 29.září 2019 na Lipně

přítomni: Pavel Křovák, Aleš Tichý, Oldřich Krejčí, Vlastimil Vachtl, Ivan Svoboda,

za kontr kom. Jiří Vachtl, Milan Zdvořák, hosté Jana Svobodová, Milena Vachtlová

program: 1. zajištění výletu 26. 10. do muzea JAWA

2. program předsilvestrovského setkání 28.12.

3. termín víkendového jednání výboru na jaře 2020

4. příprava dalšího ročníku srazu „Dvoutakti na kolejích“

5. různé
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ad 1. - po jednání s vedením firmy stále není jasný způsob úhrady vstupného, p. Krejčí zajistil
odpolední program s občerstvením, v krajním případě se navštíví motomuzeum na Konopišti,
zámek
a info
se zveřejní na webu ZS a trabime.cz, p.Krejčí určí čas odjezdu z Prahy

ad 2. začátek akce by měl být ve Zbuzanech u Prahy v 9,30 h

p. Křovák prověří možnost prohlídky automuzea Praga či Tatra v Dobříči, a návštěvu vánoční
expozice v Ořechu, sdělí do 11.10.

odpolední program – exkurze do vozovny metra na Zličíně – p. Tichý

nebo návštěva zahradní železnice v Chýni (jezdí i ve sněhu), oběd v Globusu, večerní posezení
v pivovaru Chýně – prověřit zájem členů

ad 3. odsouhlasen termín 29.2. - 1.3. v penzionu u Lanovky, p. Tichý

ad 4 termín srazu první víkend v červnu 2020, kemp Sedliště u Sázavy

p. Tichý potvrdí termín a zjistí objem ubytovací kapacity, cca 60 osob.
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Program: v pátek večer přednáška s promítáním expedice P. Kýrové

sobota jízda Posázavským Pacifikem do Kácova (pivovar a muzeum)

večer po VH zábavný program s promítáním v chatě „U lanovky“

- neděle návštěva sklárny nebo kláštera na Sázavě, výstava aut není

ad 5. předseda vyzval ke snaze získání nových sponzorů setkání a

informoval o konání křtu knihy „Trabanti mezi námi“ 9.11. v Plzni

jednání skončeno v 9 hod

zapsal P.Křovák
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