ZÁPIS
z jednání výkonného výboru SZV dne 3. 2. 2015
Přítomni: Válek, Verner, Buriánková, Hozák, Kazda, Podskalský, Šebková, Tůma, Wohlmuth
Hosté: Ruboš, Cipra. Omluveni: Tupý, Trinkewitzová
1. Došlá pošta:
- Výpis z účtu za 1/2015
- Fa Česká pošta
2. Odeslaná pošta
- Poslány gratulace únorovým jubilantů
3. Pamětní deska Gustava Havla
J. Wohlmuth navštívil UMPRUM Turnov. Objednávku AČR již obdrželi a byli velmi poctěni, že mohou
pamětní desku vytvořit. Deska bude bronzová. Instalaci si provede firma sama, protože ji umí
zabezpečit proti krádeži. Koncem února bude první ukázka desky. Návrh desky dělá student školy, je
třeba ohodnotit jeho návrh. Cena desky cca 17.000,- Kč a osazení cca 3.000,- Kč. Fakturovat bude pan
Sadílek. UMPRUM respektuje naše termíny, do konce června by měla být hotova.
Termín odhalení sobota 29. 8. 2015. Je třeba informovat Hořice, jak se chtějí do této akce zapojit.
Nutno připravit organizaci této akce:
- komentátor: osloven Karel Březina, souhlasí, výběr hostů
- spojit se s potomky G. Havla, informovat je o akci a pozvat je
- občerstvení: neměl by být problém, v tomto domě je restaurace
4. Síň slávy
Prezident AČR Ječmínek souhlasí s návrhem SZV AČR vytvořit Síň slávy, která bude jedinou Síní slávy
pod hlavičkou Autoklubu. Je třeba vytvořit skupinu lidí, cca 5 ( Válek, Verner, Wohlmuth…) kteří budou
vybírat motoristy po jejich aktivní činnosti a budou do ní uváděni při vyhlašování mistrů republiky.
Bude projednáno na prezidiu.
5. VETERÁN
Časopis se připravuje, na zadní straně bude upoutávka na motokros 16.5.2015 Litomyšl.
Vytisknout pozvánky – Buriánková
6. Různé
- odevzdáno daňové přiznání
- SUPERENDURO 2016: pan Rolf Uhlig z Německa seznámil AČR s pořádáním těchto podniků v Evropě.
Je zájem jej pořádat v ČR v O2 aréně. Jednání proběhlo příznivě a jeden z těchto podniků se pojede
v Praze, termín se upřesňuje.
- Pan Cipra nás informoval o úspěšném jednání k přenesení pomníku motocyklového zkušebního
jezdce Janouše. Za to – uspořádat besedu s významnými motocyklovými jezdci: Válek, Hozák,
Tůma, Wohlmuth
- MotorJournal: chybí nám čísla 3/2012, 7,8,9,10/2013. Redakce nabízí dokoupení chybějících čísel a
šanony. Výbor odsouhlasil jejich zakoupení.
- Reklama: pro číslo 112 máme reklamu od Autoškody Menčík Benátky.
Zapsala: Eva Buriánková
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