
 
 

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE BKCZ I ZE DNE 01.08.2020 

 

Přítomni: 

Vedení: T. Galbavý, V. Mašek 

Členové: J. Frydrýšek, J. Mansfeld, J. Pančenko, M. Vacek, L. Průcha, P. Honal. 

Čekatelé: M. Koňa, D. Vízner. 

Omluveni: J. Krčmář, L. Vilím, L. Lippert, I. Smrčka, J. Svoboda, D. Průša, J. Rybka. P. 

Baumhackel. 

Neomluveni: V. Záhora 

 

Body k jednání: 

1. Sraz BKCI 2021 

2. Klubovna 

3. Rozhodnutí ve věci čekatele Záhory. 

4. Akce klubu v letošním roce. 

5. Motol 

6. Informace k ochranné známce. 

7. Informace k osobám Š. Škorpil, J. Bílek. 

8. Vznik BK CZ III 

9. Sepsání pravidel postupu při vzniku nového chapteru. 

 

 

1. Prezident klubu seznámil členy klubu se záměrem uspořádat v roce 2021 mezinárodní 

sraz BKCZI. Sraz by měl být uspořádán jako oslava 20let od vzniku Motoklubu policie 

Česká Republika. https://www.motoklubpolicie.cz/ 

Termín 10. – 12. září je již zaregistrován u Evropské Konference Blue Knights. 

http://blue-knights.eu/index.php/meetings/list.events/- 

V současné době probíhá výběr místa pro ubytování v blízkosti hl. m. Prahy. Ze strany 

vedení klubu bude osloven Hotel Spor v Kralupech nad Vltavou. Případné vyjížďky – 

Praha, Pekelné doly. http://www.hotel-sport.cz/cs 

Výsledek jednání, případné další informace budou členům sděleny na další schůzi. 

 

 

https://www.motoklubpolicie.cz/
http://blue-knights.eu/index.php/meetings/list.events/-
http://www.hotel-sport.cz/cs


 
 

 
 

Vzhledem k akcím přesunutým z letošního roku do roku 2021, k Evropské konferenci 

konané v roce 2021 v Rumunsku http://blue-

knights.eu/index.php/meetings/icalrepeat.detail/2021/05/27/88/-/romania-iii-

european-convention, se předpokládá malá návštěvnost zahraničních hostů, zvažuje 

se pozvání českých LEMC klubů. 

 

2. Klub stále hledá prostory vhodné k zařízení klubovny BKCZI. Je možný pronájem 

v budově, ve druhém patře v Nymburku – zařizuje David Vízner. 

J. Krčmář jedná s vedením města Lysá nad Labem, zda by nebyl v lokalitě města 

vhodný pronájem. Hledají se další možnosti. 

 

3. Na schůzi bylo rozhodnuto o ukončení čekatelství čekateli Václavu Záhorovi. Důvody 

pro ukončení čekatelství ze strany klubu jsou: neaktivnost čekatele, a to ani po 

upozornění ze strany klubu, a nezaplacení členských příspěvků pro rok 2020.  

O ukončení čekatelství bude vyrozuměn Martinem Vackem. K 1.8.2020 byl odebrán 

ze skupiny BKCZI ve službě Whats App. Z důvodu ukončení čekatelství bude 

provedena změna přihlašovacích údajů na stránkách BKCI, všichni členové budou 

informování o nových přihlašovacích údajích. 

 

4. Akce klubu pro rok 2020 jsou následující:  

15.8. – sraz u Martina Vacka – oslava jeho narozenin. 

23.-25.10 sraz v Modrém vinařství – zařizuje J. Mansfeld. 

Stále je možnost uspořádat „promítání“ pro členy klubu s posezením a přespáním. 

Předběžně v datu 4.-5.9 na zámku Pátek. http://www.zamekpatek.cz/index.html 

Možnost konat akci na uvedeném místě ověří P. Honal a J. Krčmář. Po zjištění 

dostupnosti se případně dořeší možný datum apod. 

 

5. V letošním roce jsme opět konali veřejnou sbírku Tankuju pro Onkologii, kdy jsme 

vybrali 18.373,- Kč. Peníze byly již předány Motolské nemocnici, proběhlo vyúčtování 

sbírky a kontrola sbírky, vše v pořádku. 

Vzhledem k opatřením v souvislosti s Covid 19 se v letošním roce nebude konat 

návštěva pacientů. O způsobu symbolického předání šeku s penězi se jedná a 

v případě možnosti předání, bude klub včas informován. Na případnou akci se 

očekává účast všech členů. Zařizuje L. Vilím a P. Honal. 

 

6. Účastníci schůze byli informování o podniknutých krocích směřujících k zaregistrování 

ochranné známky na znak a název klubu BKCZ. Zařizuje P. Honal a D. Průša. Znak i 

název bude registrován na spolek BKCZ I, který tak zastřeší všechny kluby Blue 

Knights v ČR. 

http://blue-knights.eu/index.php/meetings/icalrepeat.detail/2021/05/27/88/-/romania-iii-european-convention
http://blue-knights.eu/index.php/meetings/icalrepeat.detail/2021/05/27/88/-/romania-iii-european-convention
http://blue-knights.eu/index.php/meetings/icalrepeat.detail/2021/05/27/88/-/romania-iii-european-convention
http://www.zamekpatek.cz/index.html


 
 

 
 

 

 

7. Účastníkům schůze byly předneseny informace zjištěné o osobě Štěpán Škorpil, 

přezdívaný Krtek, a členovi BKCZ II Jaromírovi Bílkovi. Všichni byly ze strany vedení 

požádáni, aby před uvedenými neřešily interní klubové věci, neboť je oba šíří dál i 

mimo komunitu BK. Š. Škorpil i mezi 1% kluby. Informace o výše uvedených zjištěny 

od dalších LEMC klubů v ČR. 

 

8. Ze strany J. Mansfelda byly účastníci schůze informování a započatých jednáních a 

aktivitách směřující k založení BKCZ III. Do nového chapteru BKCZ III odejdou z BKCZ I 

J. Mansfeld jako budoucí prezident BKCZ III, M. Vacek jako řádný člen. Osloven byl i L. 

Průcha, který svůj případný přestup zvažuje. Dalšími členy nově vznikajícího BKCZ III 

by měli být i někteří členové současné BKCZ II. O konkrétním složení nového 

chapteru, znaku, lokaci a dalších informacích nebyli členové schůze BKCZ I 

informováni, neboť jsou stále v jednání. Členové schůze se usnesli, že nově vznikající 

klub dostane ze strany BKCZI požehnání a podporu, nicméně musí být dodržena 

pravidla a důstojnost vzniku nového chapteru. 

 

9. Vzhledem k informacím o nově vznikajícím chapteru BK CZ bylo opětovně navrhnuto, 

aby vznikla obecně závazná pravidla BK CZ, týkající se vzniku nového chapteru, 

upravující všechny náležitosti, které nový klub musí splnit, před vznikem, pasováním a 

možností nosit barvy vlastního klubu. Pravidla by odsouhlasily již vzniklé kluby a 

závazná by byla pro všechny kluby budoucí. Na návrh J. Mansfelda by se do pravidel 

zavedlo i pravidlo týkající se přestupu členů mezi chaptery. Návrh sepíše P. Honal, po 

konzultaci s vedením klubu BKCZ I by se pak pravidla předložila ke schválení BKCZ II. 

Předpokládá se ustanovení pravidel před vznikem BKCZ III. 


