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1) Zahájení: 

- Milan Tejchman (předseda klubu), dále jen MT, zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné 

- jednohlasně schválen program schůze dle pozvánky (viz.příloha č.1 – Pozvánka) 

- počet přítomných členů na členské schůzi  (viz.příloha č.2 – Archivační list čl.schůze) 

- MT vysvětlit změnu výše členských příspěvků za daný kalendářní rok: nejedná se o změnu 

navrženou výborem AMKDB, ale jedná se o jednu z podmínek MŠMT při udělování dotací, které 

klub AMKDB získává prostřednictvím Autoklubu ČR 

- MT uctil vzpomínkou Karla Kalenského, dlouholetého předsedu klubu a aktivního člena výboru, 

který bohužel letos zemřel a ukládá výboru klubu úkol spojený s administrativní změnou 

 

2) Zpráva o činnosti klubu: 

- MT informoval členy, aby sledovaly veřejný portál klubu (www.amkdb.cz), kde se všichni mohou 

dovědět o činnosti klubu (zápisy zasedání, kalendář akcí včetně info o jednotlivých akcích atd.) 

- MT poděkoval aktivním členům klubu, kteří chodí pravidelně na přípravy areálu před/po konáním 

jednotlivých akcí během sezony a podílí se na údržbových a investičních pracích, následně 

upozornil že při stávajícím počtu 50 členů chodí pravidelně cca 4 osoby, což je velice žalostné. 

- MT dále poděkoval všem členům-nečlenům klubu, kteří pomohli tento rok, jmenovitě: Město DB, 

stavební firma SVOBODA s.r.o., JAZAKO s.r.o., GASTOP s.r.o., Pila HARTMAN s.r.o., PAJR s.r.o., 

PETR MYŠÁK, SDH DB, AMK Český Ráj v AČR, AK Nová Paka v AČR atd. 

- MT navrhl Aleše Kollátora na člena výboru klubu, což bylo bez námitek schváleno 

(pozn. stanovy klubu a revizní komise zůstávají dle předchozích platných voleb beze změny) 

 

3) Zpráva o činnosti: 

A) Autocross: 

- Milan Tejchman informoval o závodech autocrossu v roce 2015 

- RB závod byl ovlivněn deštivým počasím, nedělní závod byl málem zrušen, organizačně zvládnutý, 

ale je nutné zapracovat na odpovědnosti a samostatnosti každého člena organizačního sboru 

- MMČR závod byl ovlivněn naopak velkým suchem, což způsobilo problémy při kropení a je nutné 

pro následující rok zlepšit systém kropení. 

Počet členů při organizaci této největší akce klubu však není dostatečný a vede k tzv. násobení 

funkcí, což samozřejmě vede k větší pravděpodobnosti chyby, tuto situaci bude organizační výbor 

řešit větší spoluprací s klubem Nová Paka a Jičín, aby vše mohlo proběhnout při v rámci lepších 

organizačních a bezpečnostních podmínek. 

Výpadek proudu na celém závodišti před finálovými jízdami byl způsoben přetížením sítě díky nové 

elektrifikaci depa, což vzhledem k časové tísni, dokončení těsně před konáním akce, nebylo možné 

předem vyzkoušet. Tento problém by se vzhledem k letošní zkušenosti neměl opakovat. 

Velké teplo a suchu způsobilo v areálu přemnožení vos, přičemž bodnutí jednoho člena týmů a jeho 

následná alergická reakce se v podstatě změnila v boj o život. 

Výpadek proudu a lékařské ošetření způsobilo cca 2h časovou ztrátu před finálovými jízdami a 

diváci ze závodiště odcházeli ještě před koncem akce, což nám uškodilo v propagaci akce a bude nutné 

připravit něco zajímavého, abychom diváka příští rok opět přilákali na naše závodiště. 

B) Motocross: 

- Eduard Těšínský informoval o závodech motocrossu v roce 2015, přičemž klub ani jeden závod 

neorganizuje a podílí se pouze na přípravě areálu a následně úklidu 

C) Ostatní: 

- MT informoval o ostatních akcích během roku, což byly v podstatě jenom pronájmy areálu 
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4) Zpráva finanční 2015/2016: 

- MT informoval o finanční situaci klubu, údržbě a investicích v areálu: 

- cca 80tis. Kč nová elektrifikace depa + nový mycí prostor pod halou 

- cca 200tis. Kč nové sociální zařízení a rekonstrukce sprchy v hale 

- cca 20tis. Kč nákup služebního vozu klubu (Škoda Felicia PickUp) 

- investiční cíle na rok 2016: 

- dokončení rekonstrukce haly (vnitřní prostory k pronájmu) 

- kompletní oprava fasády věže 

- dokončení el.depa (II.etapa) 

- úprava tratě Ax+Mx (rozšíření, bezp.prvky – stanoviště TK, divácké prostory) 

 

5) Informace o činnosti v roce 2016: 

- během února 2016 bude na portálu výborem klubu zveřejněn kalendář akcí na daný rok 

- MT ukládá výboru klubu úkol ohledně zlepšení aktivní činnosti jednotlivých členů v klubu 

- MT informoval, že klub požádá o pořadatelství vyhlášení mistrů Mezinárodního mistrovství ČR 

v Autocrossu v roce 2016 prostřednictvím Svazu Off-Road FAS AČR 

 

6) Diskuse: 

- proběhla volná diskuse, při které došlo k poděkování ohledně vzájemné spolupráce ze strany 

Města Dolní Bousov (zástupce: Miroslav Boček – starosta), Sboru dobrovolných hasičů Dolní 

Bousov (zástupce: Pavel Nechánský), AK Nová Paka v AČR (zástupce: Bohumil Kužel) 

 

7) Závěr: 

- řádná členská schůze klubu byla prohlášena za platnou a následně byla oficiálně ukončena 

 

 

V Dolním Bousově dne 20.11.2015 zapsal Milan Tejchman (předseda klubu) 

 

Příloha:  - č.1: Pozvánka 

  - č.2: Archivační list čl.schůze 

 


