
 
 

 
 

Zápis ze schůze BK CZ I ze dne 14.1.2023 

 

Přítomni: 

Vedení BKCZ-I:  Vilím L., Mašek V., Krčmář J., Honal P. 

Členové BKCZ-I:  Vízner D. 

Čekatelé BKCZ-I: --- 

Omluveni: Lippert L., Koňa M., Průša D., Hulinský P., Ende J.  

 

Body k jednání: 

1. Informace k současnému stavu klubu 

2. Členské příspěvky na rok 2023 

3. Motol sponzorský dar 2/2023 

4. Klubové oblečení 

5. Plánované akce na rok 2023 

6. EC 2024 

 

1. 

V úvodu schůze BKCZ-I, informoval prezident klubu přítomné členy o stavu klubu. 

Sídlo spolku bylo přesunuto z původní adresy na novou adresu: Červeňanského 2824/15, 

Praha 5 – Stodůlky. Jako statutární zástupce spolku je zapsán Ivan Smrčka. 

Došlo k úplnému převzetí bankovního účtu klubu po předchozím vedení. V současné 

době jsou k bankovnímu účtu vydány dvě bankovní karty, kdy jednu má Ivan Smrčka, coby 

Tresurer a druhou má Lukáš Vilím – Prezident. Maximum platebních operací bude prováděno 

elektronicky, aby bylo dosaženo maximální transparentnosti v hospodaření klubu. 

K dnešnímu dni je v klubu registrováno 12 řádných členů. Klub v současné době nemá 

VIP člena, ani kaplana. Bylo by vhodné do řad klubu přibrat nové členy, kteří budou odpovídat 

požadavkům a standardům řádného člena klubu, ale stejně tak by bylo vhodné, kdyby se 

stávající členové více účastnili akcí klubu a více se podíleli na chodu klubu a to nejen s výhledem 

na budoucí pořádání evropské konference BK. 

 



 
 

 
 

2. 

Členské příspěvky byly pro rok 2023 nezměněny a činí částku 2.500, - Kč pro řádného 

člena. Úhrada nejpozději do konce měsíce března 2023. 

3. 

Po společné akci s vyzdobením Motolských sanitek jsme byli osloveni řidiči sanitek 

Motol, zda se nechceme účastnit drobné akce ve prospěch nemocné dcery kolegyně z řad PČR. 

Řidiči z Motolské nemocnice pro ni vybrali částku 11.000, -Kč, kterou ji chtějí předat 22.2. 

(datum pouze předběžný). V rámci schůze bylo schváleno, že se akce zúčastníme a přispějeme. 

Je třeba ověřit, zda nám smlouva umožní finančně přispět z daru od PRE, případně může přispět 

každý člen sám. V každém případě by bylo vhodné, aby vybraná částka dosáhla alespoň částky 

vybrané řidiči sanitek. 

4. 

Máme předjednáno klubové oblečení s potiskem, případně s vyšitím znaků a nápisů. Na 

schůzce v loňském roce bylo vybráno několik kusů vhodného oblečení a dohodnuto, jak bude 

pro potřeby BKCZ-I upraveno. Grafický návrh zpracuje Pavel Honal a kontaktem s prodejcem byl 

pověřen David Vízner. 

5. 

Pro rok 2023 byly projednány akce, kterých by se klub BKCZ-I mohl zúčastnit. 

• Výstava Motocykl Praha 2023 v termínu 3-5.3.2023. 

Na akci se chystá i BKCZ-II, pokusíme se s nimi dohodnout, pokud by byl zájem, mohli 

bychom akci navštívit společně. 

• Kulmbach v termínu 22-23.4. 2023. 

Pravidelná moto-akce. Vzhledem k tomu, že se akce poslední 2 roky nekonala, je 

předpoklad velké účasti. Proto se rezervace ubytování musí provést nejpozději do 

poloviny února 2023. 

• Narozeniny Mansfeld + Žáček v termínu 6-7.5.2023 

Oslava narozenin prezidenta BKCZ-III a Road-captaina BKCZ-II. Modré vinařství – 

Morava. Pro oslavence je třeba vymyslet a zajistit dárek. Účast dle možností každého, 

ale účast několika zástupců klubu je slušností. 

• Sraz kolegů z celní správy v termínu 18 – 21.5.2023 

Jako v loňském roce jsme byli i letos opět pozváni na sraz celníků. Místo konání je Čekyně 

u Přerova. Zatím jsme neobdrželi pozvánku s programem. 



 
 

 
 

• EC 2023 – Rumunsko v termínu 25 – 28.5.2023 

Na konferenci za BKCZ-I jedou Vilím, Mašek, Honal. Jirka Krčmář se rozhodne dle 

zdravotního stavu. Pokud by měl zájem jet ještě někdo další, je třeba se rozhodnout co 

nejdříve. 

• Austria II, International meeting v termínu 23–25.6.2023. 

Účast dle vlastního uvážení. 

• Každoroční akce Motol – penzion Vráž 

Přesný termín akce prozatím nebyl stanoven, včas se jej dozvíme. Opět se pokusíme 

domluvit spoluúčast oddělení prevence KŘP. 

Účast celého klubu povinná! 

 

6. 

Evropská konference 2024 – Czech Republic  

Místo konání – komplex hotelů Zadov.  

Místo konání máme již ověřené z minulých srazů. Velká ubytovací kapacita – cca 500 

míst. Vhodné prostředí pro konání a uhlídání vyjížděk, zajímavé lokality v okolí. Dále je 

výhodou známost s provozovateli hotelů.  

Datum konání akce byl ze strany ev. komise stanoven na 6 – 10.6.2024. Termín byl 

stanoven, nemůžeme jej měnit.  Jedná se o čtvrtek až pondělí. 

 

Plán akce byl v obecném změní stanoven takto: 

6.6. čtvrtek – příjezd, registrace a ubytování účastníků. 

Večer volná zábava. 

7.6. pátek – přes den organizované vyjížďky po skupinkách max 10-15 osob do různých 

lokalit, vždy v doprovodu minimálně 2 pořadatelů. Přesný počet vyjížděk se upraví dle 

možností na místě. Pro hosty bude k dispozici výčet možných vyjížděk, pokud by chtěli 

jet sami.  

Večer oficiální přivítání hostů + zábava. Hudba zajištěna z BKGE VII – George Arnold se 

svojí kapelou Mountanieros přislíbil účast. 



 
 

 
 

8.6. sobota – Odpoledne proběhne Královská vyjížďka všech účastníků. Trasa bude 

naplánována během letošního roku. Pokud se podaří, domluvíme spolupráci s PČR a 

MP.  

Večer uzavřená porada prezidentů BK, pro ostatní účastníky volná zábava, tombola, aj.. 

9.6. neděle – Exkurse do plzeňského pivovaru. Odvoz zajištěn autobusy tam i zpět. 

Večer volná zábava. 

10.6. pondělí – odjezd + úklid 

 

 

 

• Lukáš Vilím již jedná s provozovateli hotelů a předjednává možnosti ohledně ubytování, 

stravy, sponzory, apod..  

• Všechny věci ohledně financí budou předem projednány s Ivanem Smrčkou, aby byl 

systém co nejjednodušší a co nejvíce transparentní. 

• Trasy na královskou vyjížďku, na drobné vyjížďky a případný doprovodný program 

naplánujeme v letošním roce, nejlépe přímo v místě, kde si můžeme udělat víkendový 

sraz. 

• Registrace na akci proběhne pro všechny účastníky (i z ČR) pouze elektronicky. Pro 

registraci máme zajištěnou internetovou doménu www.EC24.cz. Na těchto stránkách 

bude k dispozici registrace minimálně v CZ, AJ a NJ. Pokud se nám podaří zajistit, tak by 

byla vhodná i FR verze. Součástí registrace bude e-shop k doplňkovému zboží – trička, 

hrnky, apod.. Pro každého registrovaného se počítá s balíčkem drobností + objednané 

předměty.  

• Dále je třeba vymyslet dárky pro představitele chapterů a dárek pro Int. Prezidenta, 

jelikož je pravděpodobné, že se na akci dostaví. 

• Dle účastníků bude případně třeba dokoupit vlajky jednotlivých států.  

• Na akci pozveme na jednu noc i prezidenty ostatních LEMC klubů v ČR. (Mimo kluby BK).  

• Grafickou stránku akce – oblečení, doplňkové předměty, logo akce, si bere na starost 

Pavel Honal. Již je vypracována pracovní verze loga akce, viz níže..  

http://www.ec24.cz/


 
 

 
 

 

 

 

 

Předpokládá se, že konání akce plně zaměstná všechny členy BKCZ-I. Jelikož ale 

i tak budeme potřebovat pomoct, v rámci schůze se dohodlo, že požádáme o 

případnou pomoc členy BKCZ II a III. Ovšem pouze ty, kteří budou chtít dobrovolně 

pomoct a těmto uhradíme pobyt v místě, případně náhrady za pohonné hmoty.  

U BKCZ-IV o pomoc žádat nebudeme, jelikož kromě několika málo členů 

neznáme osazenstvo klubu a ani jejich schopnosti, zkušenosti a ochotu nám 

pomoct. 


