
 
 

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE BK CZ I ZE DNE 1.10.2021 

 

Přítomni: 

Vedení BK CZ I:    Galbavý T. Mašek V. Krčmář J., Vilím L. 

Členové BK CZ I:   Honal P. 

Čekatelé BK CZ I:   Koňa M., Vízner D. 

Žadatelé o čekatelství BK CZ I:  Týc M. 

Omluveni: Smrčka I., Lippert L., Frydrýšek J., Svoboda J., Průša D., Baumhackl P., Rybka J., 

Hulinský P. 

 

Body k jednání: 

1. Rozhodnutí o přijetí nových členů BK CZ I. 

2. Termín pasování. 

3. Termín členské schůze. 

4. Klubovna BK CZ I 

5. Představení žadatele o čekatelství a hlasování o přijetí. 

6. Vánoční sraz BK CZ I 

7. Motosalon 2022 

 

 

1. Statutární orgán spolku rozhodl dle čl. 8 stanov BK CZ I o přijetí čekatelů Michala Koňi a 

Davida Víznera za řádné členy BK CZ I. 

 

2. Datum pasování nových členů byl ustanoven na 6.11.2021. Pasování proběhne na 

zámku Pátek - http://www.zamekpatek.cz/index.html 

Předpokládaný sraz na místě je ve 12:00. Konkrétní informace k pasování, časech a 

případných změnách budou členům BK CZ I dodány.  

K pasování budou pozvány kluby BK CZ II a BK CZ III. 

Organizace pasování Koňa, Vízner, Honal. 

 

 

 

http://www.zamekpatek.cz/index.html


 
 

 
 

3. Členská schůze klubu bude svolána ke dni 6.11.2021. Proběhne v prostorách zámku 

Pátek a to v době po pasování nových členů.  

Body členské schůze:  

• Volba představenstva spolku (vedení klubu BK CZ I). 

• Plán akcí na rok 2022. 

• Upravení podmínek pro vedení účetnictví dle návrhů I. Smrčky. 

• Projednání případných návrhů na upravení stanov BK CZ I. (Zavedení 

min. a max. doby čekatelství, zavedení povinnosti aktivního přístupu 

členů, aj.) 

• Další body dle případných návrhů na místě. 

Každý ze členů BK CZ I může vznést návrh na úpravu stanov BK CZ I, pokud bude mít za 

to, že daná úprava je ve prospěch spolku. O návrhu se bude dále jednat v průběhu 

členské schůze. 

K samotné úpravě stanov je třeba prostá většina hlasů všech členů spolku. (čl. 17, 

stanov BK CZ I) 

Termín a místo členské schůze bylo záměrně ustanoveno dle výše uvedeného, aby se 

na konání členské schůze mohl dostavit maximální počet členů BK CZ I. 

 

4. Stále se hledají vhodné prostory pro klubovnu BK CZ I. Od realizace klubovny 

v prostorách obce Jizerní Vtelno bylo pro stav budovy a změnu vlastníka (úmrtí 

původního majitele) upuštěno.  

 

5. Na schůzi dne 1.10.2021 se dostavil žadatel o čekatelství Matěj Tyc. 

Představil se členům klubu, bylo mu vysvětleno vše ohledně fungování klubu BK CZ I, 

případně zodpovězeny jeho dotazy.  

Matěj pracuje na 1. OHK, Praha I. Ve služebním poměru je 3 roky (v současné době 

před složením služební zkoušky). Jezdí na Ducati Multistrada 1200. 

Následným hlasováním přítomných členů klubu byl Matěj Týc přijat za čekatele BK CZ I. 

Garantem nového čekatele je Lukáš Vilím. 

 

6. Každoroční vánoční sraz BK CZ I se uskuteční v první polovině ledna 2022. Předběžně 

byl jako místo srazu domluven hotel Příchovice v obci Kořenov. 

http://www.hotelprichovice.cz/ 

Místo a termín srazu se dále bude řešit i s ohledem na případná proti-Koronavirová 

opatření. 

 

 

http://www.hotelprichovice.cz/


 
 

 
 

7. Výstava Motosalon 2022 se bude konat v termínu 3-6.3.2022 v areálu výstaviště Brno. 

https://www.bvv.cz/motosalon/ 

Zda se výstavy zúčastníme bude řešeno po obdržení podmínek od vystavovatele 

(nájem za stánek), a také dle aktuálních podmínek v době a místě konání. 

(Koronavirová situace, aj.) 

https://www.bvv.cz/motosalon/

