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Z Á P I S 
z jednání výkonného výboru SZV AČR dne 6. 1. 2015 

       
Přítomni: Válek, Buriánková, Kazda, Podskalský,  Šebková, Trinkewitzová, Tůma, Wohlmuth                   
Hosté: Ruboš, Kamarýt, Březina, Novák 
Omluveni: Verner, Tupý, Hozák 
 
1.     Došlá pošta: 
- Výpis z účtu za 12/2014 
  Nemovitosti zaplatily dohodnutou částku za reklamu  
- Fa Petráková tiskárna                      
- MotoJournal  1/2015                                                        
                                               
2.    Odeslaná pošta 
- Poslány gratulace lednovým jubilantů 
- Pánům Babkům zaslán dopis ohledně nesrovnalostí v platbách 
- Do Postservisu odeslán adresář pro rozeslání Veteránu č. 110  
- Prezidentovi AČR Ječmínkovi zaslán návrh na uvedení dalších osobnosti do Síně slávy, kterou je 
budova AČR               
  
3.   Pamětní deska Gustava Havla 
Informace o průběhu jednání s MěV Praha, který nemá výhrad k umístění desky na domě 
v jeho vlastnictví. Žádá o účast na její odhalení. 
J.Wohlmuth zaslal návrh vzhledu desky na UMPRUM Turnov. Sekretář AČR K. Nauš 
zaslal objednávku na zhotovení pamětní desky UMPRUM Turnov 
 
4.   Klasik motokros 
Schůze se jako host zúčastnil pan Novák, který nás informoval o pořádání motokrosu 
klasik ve spolupráci s Holandskými pořadateli. Na žádost pana Součka o těchto závodech 
také informoval sekretáře AČR K. Nauše. 
Závody by se měly konat 16. 5. 2015 u Litomyšle. Výbor SZV jednohlasně schválil, že věnujeme pohár 
a na zadní stranu časopisu Veterán otiskne zdarma upoutávku na tento sportovní podnik. Pořadatel 
se spojí s J. Wohlmutem ohledně textu. 
 
5.  Různé 
- Reakce výboru SZV na vystoupení prezidenta Ječmínka na podzimní konferenci svazu: 
Výbor SZV souhlasí s článkem J. Wohlmutha a cítíme se nespravedlivě nařčeni. Členové v sále projevu 
nerozuměli a nepochopili o co se jedná. 
- Jaroslavu Mladému byl, v předvečer narozenin u něj doma, předán pohár s Pamětní listinou jako 
poděkování za jeho vynikající práci, kterou vykonal pro motoristický sport. 
- Byly projednány podmínky pro přijetí nových členů do SZV: věk nad 50 let a musí být úspěšný aktivní 
motoristický sportovec, nebo oficiální významný činovník 
- informace o vydávání členských legitimací. Seznam byl předán G. Maškové, pracovnici 
 AČR.  Vytiskla nám pro všechny členy 540x  tiskopis Žádost o členství v rámci klubu při SZV AČR. Toto 
by měl vyplnit, podepsat a vrátit každý člen a proti tomu dostane legitimaci. 

  
 


