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1) Zahájení: 

- Milan Tejchman (dále jen „MT“), předseda klubu Auto Moto Klubu Dolní Bousov v AČR (dále jen 
„klub“), zahájil členskou schůzi (dále jen „schůzi“) a přivítal všechny přítomné členy a hosty dle 
jmenného seznamu - archivační list 2018 (viz příloha č.1) 

- na základě pověření výboru bylo navrženo, aby členskou schůzi vedl předsedající MT 
= bez připomínek, jednohlasně schváleno 

2) Procedurální náležitosti: 

- MT informoval, že povede členskou schůzi dle zaslané pozvánky, kde byl uveden bodový program jednání 
členské schůze (tato pozvánka byla prezentována na veřejném portálu klubu www.amkdb.cz, o čemž byli 
členové řádně informováni předem formou SMS) a dále vyzval přítomné členy, zda chtějí něco doplnit do 
zmíněného programu (viz příloha č.2) 

= bez připomínek, jednohlasně schváleno 

- MT navrhl, aby veškeré hlasování probíhalo veřejně 
= bez připomínek, jednohlasně schváleno 

- MT navrhl, aby skrutátorem při schůzi byl Roman Bočánek 
= bez připomínek, jednohlasně schváleno 

- MT navrhl, aby zapisovatelem schůze byl Josef Procházka 
= bez připomínek, jednohlasně schváleno 

3) Zpráva o činnosti klubu: 
A) Autocross: Milan Tejchman informoval o závodech autocrossu v roce 2017 
- závod Racer Buggy (08.-09.červenec 2017) byl po vzájemné dohodě předem zrušen vzhledem ke 
změně koncepce Střediska mládeže co se týče práce s mládeží a počtu uspořádaných závodů 

- závod Mezinárodního mistrovství ČR (05.-06.srpna 2017): 
- došlo k úpravě trati včetně vylepšení techniky (válec), což mělo za následek lepšího zpevnění tratě, 

která byla po celý víkend na velmi dobré úrovni 
- systém kropení, odtahy, start, traťový komisaři atd. teamová práce fungovala po celý víkend 
- pro posílení organizace závodu byli kontaktováni jiné kluby, jmenovitě Autoklub Nová Paka v AČR, 

Autoklub Přerov - město v AČR, a proběhla úspěšná spolupráce jejich členů při pořádané akci 
- divácká kulisa nebyla na špatné úrovni, ale je nutné se zaměřit na zlepšení propagace 

= MT ukládá výboru klubu úkol = určení osoby pro marketing pořádaných akcí, potažmo klubu 

B) Motocross: 
- Eduard Těšínský, místopředseda klubu, informoval o závodech motocrossu v roce 2017 

l v sezoně 2017 šel klub podobnou cestou jako v minulých letech a místo pořádání vlastních 
závodů motokrosu jsme pronajímali závodiště pro jednotlivé závody v rámci různých seriálu 
hobby motokrosu. 

První motokros odstartoval 13.května a šlo o závod Motocross Cupu s účastí 156 jezdců. 
Počasí přála až moc, ale s pomocí Bohouše se trať podařilo ukropit a odjel se velmi pěkný 
závod s velkým počtem závodníků. 

Druhým závodem byl 16.září podnik započítávaný do hobby seriálu Batti Cup. V týdnu před 
závodem pršelo a po ranních blátivých trénincích se jezdilo na ideálním povrchu. Hojná účast 
165 jezdců dokonale prověřila rachvalskou trať'. 

14 dní poté odjel svůj závod v Bousově také MX Ctiměřice. Tam se jednalo o klubový 
motokros s účastí 65 jezdců. Taky tento víkend se povedl a jezdilo se na ideálním povrchu 
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Asi největší změnou v roce 2017 byla rekultivace závodiště a navezení ornice na 80% 
motokrosové trati. Naše závodiště tím dostalo úplně jinou tvář.  

Rozšířili jsme také motokrosovou dráhu, zvětšily skoky a navezení ornice na většinu trati 
změnilo povrch z lepkavého nebo naopak velmi tvrdého jílu. Trat' se zatraktivnila a získala si 
ještě větší oblibu u jezdců, kteří k nám jezdí trénovat a závodit v čím dál větší počtu 

V roce 2018 bychom chtěli závodiště nadále vylepšovat a stejně jako loni co nejlépe 
připravit pro pořádání podniků zájemcům o pronájem trati. 

C) Ostatní: 
- MT dále informoval o ostatních akcích, které se během roku v areálu klubu uskutečnily (pronájem 
areálu, komerční svezení, testovací dny, narozeninové oslavy, střelecké dny atd.): 
 - během roku proběhlo několik narozeninových oslav (pronájem věže) 

- MT navrhl, aby tyto pronájmy již neprobíhaly, protože nejsou finančně zajímavé 
= bez připomínek, jednohlasně schváleno 

 - červen: Fichtl 24h 
- takto akce má zajímavý potenciál, proto MT navrhl, aby se klub stal spolupořadatelem, což 
bude následně upřesněno na schůzce zástupců klubu (AMKDB a AMBSK), která proběhne po 
vzájemné dohodě v měsíci březnu 2018 

= bez připomínek, jednohlasně schváleno 
 - září: koncert „Metallová Miss“ 

- pořadatel akce je s organizací spokojen a hodlá v tom pokračovat i v roce 2018 
 - říjen: ukončení sezony – posezení klubu na závodišti 

- MT poděkoval všem, kteří na toto posezení dorazili a společně si ho užili… 

- MT informoval členy, aby sledovaly veřejný portál klubu „www.amkdb.cz“ (dále jen „portál“), kde se 
všichni mohou dozvědět o činnosti klubu (zápisy zasedání, kalendář akcí, doplňkové info atd.) 

- MT poděkoval aktivním členům/nečlenům klubu, kteří chodí pravidelně na přípravy areálu 
před/po konání jednotlivých akcí během sezony a podílí se na údržbových a investičních pracích. 
Následně upozornil, že na brigády chodí pravidelně cca 6 lidí, což je oproti minulosti navýšení. 

- MT dále poděkoval za spolupráci jmenovitě: 
Město Dolní Bousov  JAZAKO s.r.o.   dopravní značení JAZNAK s.r.o. 
Pila HARTMAN   PAJR s.r.o.   PETR MYŠÁK 
AK Nová Paka v AČR  AK Přerov – město v AČR Tomáš Pavlíček 
SDH Dolní Bousov + Horní Bousov 

4) Zpráva finanční 2017/2018: 
- MT informoval o finanční situaci klubu a zmínil, že právem řádného člena je možnost vidět 
účetnictví klubu, které je k dispozici k nahlédnutí po předchozí domluvě u paní Lukášové 

- údržba a investice v roce 2017: 
- během roku proběhly drobné opravy v celém areálu 
- ozvučení areálu (cca 20tis.Kč) včetně zesilovače 
- svépomocí oprava fasády věže (cca 20tis.Kč) 
- úprava areálu: kompletní revitalizace diváckých prostorů, Mx tratě, Ax tratě - rozšíření (start 
ke stanovišti TrK č.1, TrK č.3 a 4) a dále modelace zatáčky (TrK č.6) 
- úprava areálu: vytvoření depa C 

- dokončení na jaře 2018 a následně oprava příjezdové cesty 
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- investiční cíle na rok 2018: 
- dokončení rekonstrukce haly (vnitřní prostory k pronájmu) 
- dokončení elektrifikace (depo C) 
- odvodnění části tratě - zatrubnění (TrK č.6) 
- zlepšení techniky (traktor, kropení) 
- úprava tratě Ax (v roce 2018 je nutné vyřídit obnovu licence trati) 

- (bezp.prvky – stanoviště TrK, divácké prostory, úprava zatáčky TrK č.5-6) 
- úprava tratě Mx 

5) Stanovy + složení výborů a komisí: 
- MT představil všem přítomným stávající výbor, který je ve složení: 

Tejchman Milan – předseda Těšínský Eduard – místopředseda  
Členové: Bočánek Roman, Fröhlich Roman, Klíma Milan, Kollátor Aleš, Lukášová Věra, Mrňavý 
Aleš, Nechánský Petr ml., Procházka Josef, Rieger Jan, Sinek Petr, Šťastný Radek 

- vzhledem ke kandidatuře stávajícího výboru na další volební období (do konce r.2021) nechal MT 
hlasovat o potvrzení (znovuzvolení) ze strany členské schůze: 

= bez připomínek, jednohlasně schváleno 

- MT představil všem přítomným stávající revizní komisi, která je ve složení: 
Bečan Lukáš, Moždík Martin, Picek Pavel 

- vzhledem ke kandidatuře stávající revizní komise na další volební období (do konce r.2021) nechal 
MT hlasovat o potvrzení (znovuzvolení) ze strany členské schůze: 

= bez připomínek, jednohlasně schváleno 

6) Informace o činnosti v roce 2018: 
- během února bude na portálu klubu výborem zveřejněn kompletní kalendář akcí, přičemž některé 
jsou již potvrzené a mohou být prezentovány: 

- školení činovníků Autocross 09.-10.března 2018  (pá-so)  místo bude upřesněno 
 - jmenovitý seznam účastníků za AMKDB zajistí výbor klubu 
- školení TrK Autocross  11.března 2018  (ne)   Praha AČR 
 - jmenovitý seznam účastníků za AMKDB zajistí výbor klubu 
- Fichtl 24h    22.-23.června 2018 (pá-so) 
- Autocross MMČR   04.-05.srpna 2018 (pá-ne) 
- Metalová miss   08.-09.září 2018 (so-ne) 

7) Diskuse: 
- MT otevřel volnou diskusi, při které došlo k poděkování ohledně vzájemné spolupráce ze strany Města 
Dolní Bousov (zástupce: Miroslav Boček, starosta, se vzhledem k povinnostem ohledně voleb omluvil za 
svoji neúčast na schůzi, avšak podporu na další rok přislíbil), Sboru dobrovolných hasičů Dolní Bousov 
(zástupce: Pavel Nechánský), Autoklubu Nová Paka v AČR (zástupce: Bohumil Kužel) 

8) Závěr: 
- schůze klubu byla prohlášena za řádnou a platnou a následně byla oficiálně ukončena 

V Dolním Bousově dne 12.01.2018 zapsal Josef Procházka, zápis následně schválil Milan Tejchman 

Příloha:  - č.1: Archivační list čl.schůze 
  - č.2: Pozvánka 


