
 
 

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE BK CZ I ZE DNE 15.1.2022 

 

Přítomni: 

Vedení BK CZ I:    Vilím L., Mašek V., Krčmář J., Smrčka I., Honal P. 

Členové BK CZ I:   Koňa M. 

Čekatelé BK CZ I:   --- 

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

Galbavý T., Vízner D. 

 

Body k jednání: 

1. Jednání BKCZ I, BKCZ II, BKCZ III, BD CZ, IC CZ 

2. Vznik BKCZ IV 

3. Úprava pravidel vzniku chapteru ze strany BKEU 

4. Stránky BKCZ I a Facebook BKCZ I 

5. Oblečení BKCZ I 

6. Znaky BKCZ I 

7. Kalendáře 2022 - Motol 

8. Spolupráce s Bikers Crown 

9. Příspěvky BKCZ I na rok 2022 

10. Akce BKCZ I 

 

 

1. Dne 14.1.2022 v rámci setkání v hotelu Medlov proběhlo osobní jednání vedení 

klubů BKCZ I, BKCZ II, BKCZ III, Black Dogs LEMC, Iron Cavalry LEMC. 

Za klub BKCZ I byli přítomni: prezident klubu, viceprezident, road captain, treasurer, 

sekretář. 

Za klub BKCZ II byl přítomen prezident klubu.  

Za klub BKCZ III byl přítomen prezident klubu. 

Za kluby Black Dogs LEMC byl přítomen prezident a viceprezident klubu. 

Za klub Iron Cavalry LEMC byl přítomen prezident a viceprezident klubu. 

 

 



 
 

 
 

Po přivítání všech zástupců výše uvedených klubů ze strany prezidenta BKCZ I, jím byla 

tlumočena omluva od prezidenta Defenders LEMC, který jej telefonicky kontaktoval a 

poděkoval za pozvání, ale z časových důvodů se musel ze setkání omluvit. 

 

Ze strany prezidenta BKCZ I byly všem přítomným, převážně pak zástupcům Black Dogs 

a Iron Cavalry, představeny změny ve vedení klubu BKCZ I a způsob, jakým ke změnám 

došlo. (Řádné volby v řádném termínu apod.) A to z důvodu vymezení se k nepravdivým 

informacím, které se ohledně změny ve vedení BKCZ I rozšířily. 

Dále byl prezentován „směr“, jakým se chce současný klub BKCZ I vydat, součástí čehož 

je i navázání nových, případně obnovení starých kontaktů s některými českými kluby 

s označením LEMC. S následnou účastí na pořádaných akcích, společných vyjížďkách a 

případná další spolupráce, aj. 

Ze strany ostatních klubů bylo požádáno o vysvětlení situace ohledně nově vznikajícího 

klubu BKCZ IV. Zejména pak situace ohledně propagování BKCZ IV na internetu a FB.  

Ze strany Black Dogs LEMC bylo požádáno o vysvětlení některých nejasností ohledně 

Motoklubu Policie ČR. 

 

Ze strany BKCZ I byly podány následující informace: 

Vznik BKCZ IV je iniciován ze strany člena BKCZ I – Tomáše Galbavého.  

BKCZ I v současné době nemá informace, v jaké fázi se vznik nového chapteru nachází. 

Konkrétní informace ohledně vzniku budou od Tomáše Galbavého požadovány v době 

po setkání na Medlově. 

Stejně jako ostatním klubům i BKCZ I se nelíbí způsob propagace BKCZ IV, ale možnosti 

k omezení této činnosti jsou v současné době minimální. Krajním řešením je pak veřejně 

se distancovat od aktivit Tomáše Galbavého a od propagace BKCZ IV. K tomuto řešení 

ale BKCZ I zatím nechce přistoupit. 

Zástupcům hostujících klubů byly následně vysvětleny pravidla vzniku chapteru BK a 

následně i vznik a současné fungování Motoklubu Policie ČR. Případně zodpovězeny 

doplňující dotazy.  

 

Z jednání jasně vyplynulo, že ostatní kluby zaujmou postoj vůči BKCZ IV dle toho, zda 

klub vznikne v souladu s pravidly BK Int., dále dle toho, jak se klub bude prezentovat 

navenek, jak se budou chovat členové klubu a jak aktivní klub bude. 

Kluby se budou řídit heslem - „Respekt si musí zasloužit každý sám.“ 

BKCZ I nechce a nijak nebude ovlivňovat vztah jakéhokoliv klubu vůči vznikající BKCZ IV. 

 

 

 



 
 

 
 

V další debatě vyjádřili zástupci Black Dogs LEMC, touhu navázat na stávající kontakty 

s klubem BKCZ I. Nebrání se společné účasti na akcích BKCZ I, či BD LEMC. 

Oba kluby se shodli že zlepšení vztahů mezi kluby a všemi členy je otázkou dalšího 

setkávání a spolupráce. 

 

Ze strany Iron Cavalry LEMC byla vůči BKCZ I vyjádřena podpora a bratrství, kterého si 

velice vážíme a uvědomujeme si, že nás zavazuje v dalším jednání. 

 

 

2. Na samostatné schůzi BKCZ I, dne 15.1.2022 byl řešen vznik, průběh vzniku a 

inzerce BKCZ IV. Doména www.blueknights.eu je v současné době v držení Motoklubu 

PČR a slouží k propagaci BKCZ IV. Stejně tak byl založen Facebookový profil BKCZ IV, na 

kterém je klub aktivně propagován, jako by již existoval. Dle zjištěných informací se 

propagace BKCZ IV chystá i na stánku na výstavě Motosalon 2022 v Brně. Vedení klubu 

a dle zjištěného, tak ani ostatní členové klubu s tímto způsobem propagace nesouhlasí, 

ale možnosti na omezení této činnosti jsou v současné době minimální. Od Tomáše 

Galbavého budou cestou prezidenta BKCZ I vyžádány konkrétní informace ke vzniku 

BKCZ IV. 

Pokud by se vznik BKCZ IV nekonal v dohledné době, vymezí se klub proti výše uvedeným 

činnostem. Zákonně není možné jakkoliv omezit výše uvedenou činnost  

T. Galbavého, ale jelikož je stále členem BKCZ I, můžeme požadovat omezení uvedených 

aktivit a v případě, že by tato činnost přímo škodila dobrému jménu BKCZ I, je možné 

členům, kteří se na těchto aktivitách podílí ukončit členství v BKCZ I, či je nechat 

přestoupit do jiného chapteru, který bude k uvedenému jednáním shovívavější. 

Byli jsme pozvání (Tomášem Galbavým) na spolu-vystavování na stánku Motoklubu PČR 

na Motosalonu 2022 v Brně.  

BKCZ I na výstavě Motosalon 2022 vystavovat nebude. Pokud se na stánku Motoklubu 

PČR bude propagovat BKCZ IV, tak se vystavování na stánku Motoklubu nezúčastní žádný 

člen BKCZ I, ani člen Motoklubu PČR (dle jejich svobodného vyjádření). Pokud na stánku 

nebude propagován BKCZ IV, nebude žádnému ze členů BKCZ I bráněno v aktivnímu 

přístupu a spoluúčasti na vystavování na stánku Motoklubu PČR. 

 

 

 

 

http://www.blueknights.eu/


 
 

 
 

3. Ze strany Evropského chapteru BK byla zjištěna informace o úpravě pravidel 

vzniku nového chapteru na území EU. Dle nových pravidel postačí Evropskému bordu BK 

k uznání chapteru za založený, ve výjimečných případech, 8 osob. Od všech osob je ale 

vyžadováno zaslání kopie služebního průkazu, případně potvrzení od Policie daného 

státu, že osoba je/byla členem bezpečnostního sboru státu a důvod ukončení služebního 

poměru. (Zda byla propuštěna se ctí.) Než dojde k uznání chapteru, či k uznání osoby za 

člena, Evropský bord všechny došlé informace o nových členech oficiálně ověří cestou 

Interpolu.  

 

4. Máme v provozu nové stránky na adrese www.blue-knights.cz a zároveň je 

v provozu facebookový profil BKCZ I. Oboje má na starosti Pavel Honal. Přístup k editaci 

stránek a správě domény bude poskytnut ještě minimálně prezidentovi klubu, případně 

dalším členům vedení BKCZ I, dle dohody.  

Doména www.blue-knights.cz je nově v majetku spolku BKCZ I. Současně s novou 

adresou www stránek máme i nové emailové kontakty. Vše je již zavedeno na stránkách. 

Webmasterovi BK EU a BK Int. bude zaslán požadavek na upravení internetové adresy 

na volně přístupném listu chapterů BK, tak aby odkaz odpovídal skutečným stránkám 

BKCZ I. 

Na FB klubu je možné přidat další osoby se statutem správce, případně editor. Jako 

správce bude po obnovení svého FB profilu uveden prezident klubu, do role editora další 

členové klubu dle dohody. 

Vizuální stránku FB i www stránek má na starosti Pavel Honal, nicméně každý člen klubu 

může vznést jakýkoliv podnět či návrh. Jde o to reprezentovat klub správným a 

respektovaným způsobem. 

 

5. Máme možnost nakoupit oblečení se slevou a následně si na něj nechat vyšít 

znaky a nápisy. Možnost nákupu byla již dříve prezentována Jirkou Krčmářem. Jedná se 

o „pracovní oblečení“ bez potisku, jako jsou kalhoty, mikiny, bundy, kraťasy apod. 

Nicméně se oblečení hodí i pro každodenní nošení. Po zjištění zájmu se dohodne 

společný nákup. 

 

6. Budeme objednávat nové zádové znaky BKCZ I. Několik sad znaků do zásoby 

klubu a pak případně dle individuálního zájmu. Objednáváme od PSI Hubík. Cena se bude 

zjišťovat. 

 

7. Motolské nemocnici předáme, jako dar, kalendáře BKCZ I na rok 2022. Vzhledem 

k pandemii Covid19 se předání provede prostřednictvím prezidenta Lukáše Vilíma. 

Předání proběhne bez fotek a prezentace na webu či FB. 

http://www.blue-knights.cz/
http://www.blue-knights.cz/


 
 

 
 

8. Přes Davida Víznera byl za BKCZ I zaslán návrh na spolupráci se společností Bikers 

Crown. V současné době nemáme od jednatele společnosti zpětnou vazbu, a to 

vzhledem ke krátké době od odeslání návrhu. Předpokládá se následné jednání o 

konkrétních bodech spolupráce. Zjištěním aktuálnosti bude pověřen David Vízner. 

 

9. Příspěvky na rok 2022, byly stanoveny na částku 2.500,- Kč. Platbu uhradit 

nejpozději do konce března 2022 na účet klubu. Účet je uveden na stránkách klubu. Je 

možnost zažádat o splátkový kalendář. Do současnosti požádal jeden člen. 

 

10. Akce s plánovanou či možnou účastí BKCZ I v roce 2022 

 

BŘEZEN 

3. – 06.03.2022 Motosalon Brno – plánuje se hromadný výlet BKCZ I. 

KVĚTEN 

19. – 22.05.2022 CUSTOM BIKERS CZ, Camp Bítov - sraz Celní správy ČR. 

20. – 23. 05.2022 European Conference, Belgium, Messembre – předpokládaná účast 

minimálně některých členů vedení BKCZ I. 

ČERVEN 

17.06. – 19.06.2022 sraz Germany 40 Hamburg 

11.06.2022, svatba Láďa Hruška jr. – účast povinná!!! 

20.06. – 25.06.2022 Motol – penzion Vráž, účast povinná!!! 

26.06. - 01.07.2022 International Convention, Irsko 

ČERVENEC 

22. – 24.07.2022 Germany 14 (Jurgen Pohl) – jede min. prezident, účast hlásit co 

nejdříve, pro zajištění míst. Prezident BK CZI uvítá účast i ostatních členů BK CZ.   

SRPEN 

26 – 28.08.2022 vyjížďka BK CZ I. Trasu a ostatní dohodneme včas dle návrhů. 

ZÁŘÍ 

09. – 11.09.2022 Polsko I – zvažujeme účast za BKCZ I. 

Další akce dle případného pozvání od Black Dogs LEMC, Iron Cavalry LEMC, BKCZ II, 

BKCZIII a jiných. 


