Prezident Autoklubu ČR
V Praze 30. července 2019

Vážení přátelé motorismu,
začátek prázdnin jsem nemohl prožít lépe, než ve společnosti přátel na Národním
srazu karavanistů v Mohelnici. Přijelo na něj přes 450 účastníků všech věkových kategorií.
Když mluvíme o zájmové činnosti, která je nedílnou součástí poslání Autoklubu, tak právě
taková setkání jsou jejím krásným příkladem. Pohoda, kamarádská atmosféra, dobrá zábava,
ale také debaty o rozvoji a rozšíření aktivit. Chci moc poděkovat za obětavou práci při
přípravě Národního srazu Vladimíru Chomátovi, předsedovi Asociace caravan clubů AČR a
Jaroslavu Mačátovi, předsedovi Caravan clubu Šumperk v AČR, který letošní sraz v
mohelnickém autokempu pořádal.
Letošní červenec byl nabitý sportovními událostmi. Bylo vynikající sledovat mraky
diváků na ME v autokrosu v Nové Pace, Štikovská rokle praskala ve švech. Vedle mnoha
podniků jsme zaznamenali také sportovní úspěchy našich jezdců na mezinárodním poli. Asi
nejvíc zazářil motokrosař Vítězslav Marek, který dovezl z Itálie titul juniorského mistra světa
a zvítězil ve finále mistrovství Evropy v Lokti. Víťovi jsem měl možnost osobně blahopřát, Je
to velká naděje, o které ještě určitě uslyšíme, vždyť je mu teprve jedenáct let.
Filip Mareš s Janem Hlouškem jsou před zlínskou Barum Rally stále ve hře o juniorský
titul mistra starého kontinentu. Skvěle zajeli náročnou Rally di Roma Capitale, ve své
kategorii zvítězili. Nejlepší výsledek sezóny mistrovství světa silničních motocyklů
zaznamenal Filip Salač na Sachsenringu, třinácté místo přineslo tři body. Před domácím
podnikem Moto GP v Brně si věří v další zlepšení. To jsou výsledky a očekávání takříkajíc
„matadorů“ ACCR Czech Talent Teamu.
Autoklub ČR ale dál rozvíjí péči o nadějné jezdce českého motorsportu a ACCR Czech
Talent Team rozšiřuje. Novým členem je už zmiňovaný mistr světa i Evropy Vítězslav Marek,
a to návrh jeho jména přišel do Prezídia Autoklubu ještě před zisky nejcennějších kovů! Do
týmu nadějí Autoklubu ČR byli dále zařazeni 13letý trialista David Fabián, 11letý jezdec
supermoto Jan Ulman, autokrosaři Petr Nikodém a Jakub Novotný. Všem přeji mnoho
sportovních úspěchů.
Pohodovou druhou polovinu léta
Jan Šťovíček
prezident Autoklubu ČR
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