
 

Svaz závodů automobilů na okruzích 

Zápis z konference Svazu ZAO dne 24.10.2015 

V Brně dne 24.10. 2015 

Místo a čas konání: Kart Aréna Brno, začátek 13.30 

Přítomní členové stávajícího VV: Bartošová, Marek, Kusý, Stránský 

Přítomní volitelé: Palmi, Kusý, Sus, Stránský, Bartošová, Žáková, Božková, Marek, Svoboda,   

Pozvaní, ale nepřítomní volitelé: Skalický, Kusín, Šenkýř, Jirásek, Horn, Valášek (plná moc 
V.Bartošové), Bartoš 

Program konference: 
1) Přivítání, úvod, volba sčítačů hlasů 
2) Zhodnocení uplynulé sezóny 
3) Představení kandidátů do VV SZAO, informace o tom, že pan Bartoš již kandidovat 

nechce 
4) Volba VV SZAO 
5) Diskuze 

1) Přivítání, úvod, volba sčítačů hlasů 

V.Bartošová přivítala přítomné, informovala je o cílem a programu jednání. Všemi 
přítomnými byli odsouhlaseni Jan Mochan a Jana Božková za sčítače hlasů.  

2) Zhodnocení sezóny 

V.Bartošová sesumarizovala práci komise, byly snahy o stabilizaci situace, zlepšila se 
komunikace s jezdci, došlo (neúspěšně) k mnoha jednání s jezdci z Carbonia Cupu, podařilo 
se přispět na startovné do Mostu a Brna. Mezi další úspěchy patří, že se podařilo na 
Podzimní cenu Brna zajistit zdarma přenos TV, přijela i řada cupových jezdců - P9, Franz 
Woess apod., se kterými byla zahájena jednání o účasti v MMČR na příští rok. Byly ušetřeny 
peníze za poháry, neboť jsme sehnali sponzory.  

Komise opět jednala naprosto trannsparentně. Rozpočet řinil 809 000,-, z toho byl 
zaplacen fotograf na celou sezónu 15 000, dále 87 000 stál technický komisař p. Brabec, 
9500 pohárry na Slovakiaring, 70 000 poháry na vyhlášení, 150 000 vyhlášení výsledků, 
moderátor 8000,. Celkem bylo utraceno cca 350 000, zbylo cca 450 000. Komise rozhodla o 
podpoře formulových jezdců, na které nebyl brán dlouho ohled, z toho důvodu bylo 
rozhodnuto o finanční podpoře za skvělé umístění a účast na všech závodech ve výši 30 
000,-Kč na pneumatiky pro p. Suse, 40 000,-Kč pro pana Koreneho a 10 000,-Kč pro pana 
Chabra st. a Chabra ml.  

Zbylé peníze budou použity na TV programy po prověření platby za reportáže z Mostu a 
Brna panem Mochanem.  

3) Představení kandidátů do VV SZAO 

Strana   z   1 2

AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www.autoklub.cz



Kandidáty netřeba představovat, neboť se jedná o stávající členy. 

4) Volba VV SZAO 

V.Bartošová vyzvala volitele k provedení volby pomocí volebních lístků, které byly rozdány 
při prezenci. Připomněla, že dle volebního klíče shcváleného Preziediem AČR, by měl být 
výbor složený z 1 zástupce činovníků, 1 zástupce soutěžících, 2 zástupců pořadatele a 1 
člen bude jmenován technickou komisí Za pořadatele byl ale nominován jen pan Michal 
Marek, za AUtomotodrom Brno se do komise nikdo nepřihlásil.  

Po provedení volby Jan Mochan a Jana Božková sečetli hlasy a Jan Mochan provedl 
zpracování výsledků.  

Výsledky voleb: 

V.Bartošová - 10 hlasů 

M.Marek - 10 hlasů 

T.Kusý - 11 hlasů 

Nově zvolený VV SZAO: Bartošová, Marek, Kusý + 1 člen vbude jmenován technickou 
komisí. 

Nově zvolený výbor zasedne 24.10. v Brně.  

5) Diskuze 

Proběhla diskuse o budoucnosti ZAO, diskutovány připommnky a návrhy přítomných.  

Zapsala: V.Bartošová
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