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Prezident Autoklubu ČR 

V Praze dne 27. listopadu 2018   
 

Vážení přátelé motorismu, 
 
přestože nám sportovní sezóna pomalu končí, je dnes mimořádně hodně témat, o kterých se musím 
zmínit. 
 
Proběhla úspěšná vyhlášení mistrů v motocyklovém i automobilovém sportu. Návrat k tomuto 
konceptu po roční přestávce se nám osvědčil. Vyhlášení se povedla, měla pozitivní ohlas a solidní 
návštěvnost, a proto v nich budeme i nadále pokračovat. Mrzí mě neomluvená neúčast některých 
hvězd či spíše hvězdiček, kteří mají tuto čestnou povinnost zakotvenu mimo řádů i v reprezentačních 
smlouvách. Ovšem o to více mě těší hojná účast úspěšných dětských sportovců, kteří mnoha 
matadorům ukázali, jak by si měl každý sportovec takových ocenění vážit. 
 
28. října jsme si akcí Pocta motorismu spolu s celou naší republikou připomněli 100 leté výročí 
obnovené státnosti. A nebylo to připomenutí jen tak ledajaké. Stali jsme se vedle Hl. města Prahy, 
Národního muzea, Sokola apod. jednou z mála institucí, které byly přizvány k uspořádání oficiálních 
oslav. Věřím, že jste na tuto skutečnost hrdí stejně jako já, neboť je důkazem společenského významu 
našeho Autoklubu. Jsme pevnou součástí naší občanské společnosti, a náš dosah je široký v rámci 
celého veřejného prostoru. 
 
Velkou radost mi udělala odezva, která se dostává našemu projektu Slepí vrazi. Námi pořádaná tisková 
konference měla obrovský mediální ohlas a výsledkem je převzetí legislativní iniciativy na zavedení 
povinných kontrol zraku řidičů do vládní novely zákona o provozu na silničních komunikacích, který 
připravuje Ministerstvo dopravy ČR. 
 
Minulou sobotu proběhla XI. Výroční konference, která byla velmi úspěšná. 
Představili jsme delegátům naši činnost v roce 2018 i plány pro rok následující, a dostalo se nám 
pozitivní odezvy. Daří se nám kromě sportu a obecného motorismu i v ekonomické oblasti. Převzali 
jsme výnosný provoz klubového domu, a na naše nejlepší talentované sportovce úspěšně lákáme 
reklamní partnery, kterým prodáváme lukrativní plochy na oblečení a strojích v mistrovství světa a 
Evropy. Daří se tak maximalizovat výnosy ze soukromých zdrojů k doplnění dotačních prostředků, což 
je jeden z našich nejdůležitějších cílů. I přes vnější obtíže způsobené trestním stíháním a nepříznivou 
situací v oblasti sportovních dotací se nám tak daří Autoklub dále rozvíjet a posilovat. 
 
A na závěr: doufám, že se vám líbí náš nový web, který jsme v sobotu ke konání Výroční konference 
spustili. 
 
Přeji Vám pokud možno klidný čas předvánočního shonu. 
 
S přátelským pozdravem 
 
Jan Šťovíček 
prezident Autoklubu ČR 
 


