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Slovo úvodem: 
Není snadné na několika listech papíru popsat tisíce hodin činnosti dobrovolníků, kteří 
věnují svůj čas, schopnosti a zkušenosti ve prospěch zlepšení pohledu veřejnosti na 
motocykly a jejich majitelé. Vždy to budou pouhá čísla a přehledný popis činností našeho 
spolku. Cílem však je, udělat si ucelenou představu o rozsahu a oblastech práce lidí, 
sdružujících se pod názvem CzechBikers. 
 
Kdo jsme: 
Spolek CzechBikers je tady proto, aby organizací drobných i větších motocyklových akcí 
napomohl k bezpečnosti motocyklistů na silnicích. Osvětu v oblasti bezpečné jízdy, 
ohleduplnosti a správné chápání dopravních předpisů propaguje klub již od samotného 
vzniku. V minulosti jsme pořádali a podporovali minibikové závody, kde vyrůstají budoucí 
osobnosti motocyklového sportu. Podporujeme okruhové ježdění a nabádáme k pasivní 
bezpečnosti jak jezdců, tak spolujezdců. 
 
Cíle spolku: 

1. Vytvářet podmínky pro organizování sportovní činnosti v oblasti motocyklového 
sportu. 

2. Organizovat dobročinné akce, dětské dny, propagace bezpečné jízdy. 
3. Vytvářet podmínky pro rozšiřování motocyklového sportu mezi členy i veřejnost. 
4. Vést své členy k dodržování zásad sportovní morálky. 
5. Hospodařit s majetkem klubu. 
6. Organizovat hromadné vyjížďky motocyklů a srazy motorkářů pod hlavičkou 

CzechBikers, případně další motocyklové akce, především koncerty, taneční moto-
zábavy, osvětové motocyklové akce, jako jsou ukázky profesionálních jezdců či 
výuky jízdy na motocyklu a to jak pro členy klubu, tak i pro širokou veřejnost. 

7. Šířit motocyklový životní styl, především férové chování na silnicích a vzájemnou 
úctu. 

 
Základní údaje: 
 
Název:               CzechBikers 
 
Sídlo:                Kúty 1959, 760 01 Zlín 
 
IČO:                 26561981 
 
Založeno:             10. 4. 2009 
 
Kontakty: 
Korespondenční adresa:     Kúty 1959, 760 01 Zlín 
Telefon:              +420 777 599 058 
E-mail:               czechbikers@czechbikers.cz 
 
Výkonný výbor: 
Předseda:             Ing. Jaromír Manďák     mandak.jaromir@gmail.com 
Místopředseda:          Miroslav Bednařík        mirek.bednarik@centrum.cz 
Hospodář:             Svatopluk Sukop        sukop.s@centrum.cz 
Pokladník:             Vladimíra Krejčí         b.vladimira@seznam.cz 
 
Počet členů:            14       
Počet čekatelů:          0 
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Přehled akcí klubu CzechBikers za rok 2014 
 

Datum Název akce Místo konání Popis 

14. 2. Daruj krev s CzechBikers I. Zlín + celá ČR darování krve 

19. 4. Restart 2014 Otrokovice zahájení sezóny 

19. 4. CzechBikers Moto party Zlín afterparty 

23. 5. Daruj krev s CzechBikers II. Zlín + celá ČR darování krve 

24. 5. CzechBikers na vodě - Baťák Otrokovice plavba lodí 

7.  6. MidnightRide I. Zlín vyjížďka 

29. 8. Daruj krev s CzechBikers III. Zlín + celá ČR darování krve 

11. 10. ShutDown Zlín zakončení sezóny 

 
Restart MotoBESIP 2014 
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Závěr: 
Rok 2014 byl pro klub CzechBikers rokem změn a nových vizí. Spolupráce s Městem 
Otrokovice ukázala, že společné akce mají velký osvětový efekt a spojení zahájení 
motorkářské sezóny Restart s akcí MotoBESIP posunulo naše snažení blíže veřejnosti. Do 
budoucna bychom rádi v této spolupráci nadále pokračovali a vychovávali tak mladé 
motorkáře k principům jednání, jaké má CzechBikers zakotveny ve svých stanovách. 


