
 

 

 

ZÁPIS – prezidia AKHV  
 

Termín:  23. 10. 2019  v 17:30 
Místo jednání:  Pizzerie Green Tomato - Jindřišská 938/18, 110 00 Praha 1  
 
 
Prezence: J. Franc, Fr. Chalupa, J. Oplt, M. Pomahač, D. Říha 
 
 
 
PROGRAM : 
 

1) zpráva o hospodaření (F. Chalupa)  
2) kontrola plnění úkolů z prezidia AKHV 4. 9. 2019 podle zápisu z jednání 

(D. Říha),  
3) kalendář AKHV pro rok 2020 (D. Říha),  
4) aktuality doladění projektu "Typy veteranu" (M. Pomahač),  
5) informace o testovacích komisích klubů v AKHV (J. Oplt),  
6) přijetí nových členů do AKHV (J. Franc),  
7) změny ve vedení FKHV (J. Franc),  
8) pokračování projektu "Informační systém testování historických vozidel 

FKHV ČR" (všichni) ,  
9) došlé požadavky na proškolení předsedů a místopředsedů klubových 

komisí v AKHV pro práci s IS FKHV (J. Franc), 
10)  diskuze + různé,  
11)  přijetí usnesení - hlasování  
 

ZÁPIS 
 
ad 1.)  Zpráva o hospodaření AKHV 
- stav pokladny 19.504,- kč 
- zůstatek BÚ k 30.9. 2019 : 33.686,14 kč 
 
ad 2.)  Kontrola plnění úkolů z prezidií AKHV z 4.9. 2019 podle zápisů (D. Říha)  

- OC Helfštýn – obnovení činnosti KLTK – splněno  
- Byly osloveny kluby AKHV s možností školení na IS FKHV – mají zájem 4 kluby – 

splněno  
 
ad 3.)  Kalendář  AKHV pro rok 2020 ( D. Říha) 
- Kalendář v konečných korekturách  
- Náklad pro AKHV 400ks 
- Celkový náklad kalendáře 700ks 
- D. Říha zašle kalkulaci nákladů na tisk  

 
ad 4.)  aktuality doladění projektu "Typy veteranu" (M. Pomahač) 

- Odloženo – návrhy úprav budou odloženy do vyjasnění o jejich možnému 
začlenění do IS FKHV 

 
 



 

 

 

 
ad 5.)  informace o testovacích komisích klubů v AKHV (J. Oplt),  

- KLTK OC Helfštýn – spuštění provozu v běhu  
 

ad 6.)  přijetí nových členů do AKHV (J. Franc),  
- Přijetí KHV Metuje – PRO 5 – jednohlasně   

 
 

ad 7.)  změny ve vedení FKHV (J. Franc), 
- Odstoupení prezidenta FKHV P. Fialy 
- Do voleb pověřen vedením FKHV V. Kafka  

 
ad 8.)  pokračování projektu "Informační systém testování historických vozidel FKHV 
ČR" (všichni)  
9.11. proběhne dobrovolné školení – účastní se J. Franc, Fr. Chalupa  
 
ad 9.)  došlé požadavky na proškolení předsedů a místopředsedů klubových komisí  
v AKHV pro práci s IS FKHV (J. Franc), 

- Na nabídku reagovaly pouze 4 kluby  
- Školení by mohlo proběhnout v únoru 2020  

 
ad 10.) diskuze + různé 

- J. Franc přednesl pozvánku na akci Křivonoska 2020, 50. ročník, 9.5.2020 
- D. Říha přednesl pozvánku na oslavy 60let VK Pardubice 16.5. 2020 
- Byl přednesen požadavek na finanční podporu na tyto akce – podle finančních 

možností AKHV  
- Kluby budou vyzvány, aby zlepšily reporty s přehledy testování a důsledně 

kontrolovaly zasílané přehledy  
- Bylo schváleno navrhnout B. Dandu, jako osobnost Českého veteránismu  
-  

ad 11.) přijetí usnesení – hlasování 
- Zajistit vhodné prostory pro školení klub. Komisařů – termín únor 2020- zajistí 

D. Říha 
- www.Typyveteranu.cz – do odvolání odloženo – Info M. Pomahač 
- Opět doručena žádost o obnovení KLTK OC Helfštýn – spuštění v běhu 
- Prezidium přijalo a odsouhlasilo k přijetí na VH AKHV za nového člena KHV 

Metuje  
- Účast na školení 9.11. – J. Franc, Fr. Chalupa 
- Prezidium navrhne B. Dandu, jako osobnost Českého veteránismu 
- J. Franc podal zprávu o úpravách webu AKHV – výměna loga a vložení 

odkazu na UAMK na titulní stranu webu AKHV 
 

. 
 
 
Zápis provedl: D. Říha                                                    ověřil: J.Franc 
 
V Praze 23. 10. 2019 
 


