
 
 
 
Zpráva  ze školení časoměřičů rally AČR Praha 5.3.2022 a  Vizovice RS Revika 11.-

12.3.2022. Zpráva ze XII. FreeOPEN semináře HČ 
 

a) Autoklub ČR  umožnil  časoměřičům ze západní části uskutečnit jednodenní 
školení časoměřičů dne 5.3.2022 v prostorách AČR .  GS Tomáš Kunc 
s kolektivem zajistil pro nás obětavě reprezentační prostory v 5.patře, a také 
vybavení zobrazovací technikou a základním občerstvením . Tomáš Kunc 
také na školení v úvodu  zhodnotil sezonu 2020 a 2021 s poděkováním a 
výhledem  do roku 2022. Organizace školení se ujal HČ Stanislav Jelínek. 
Měřící aparaturu a řády  dovezl  AK Barum Zlín . Výhodou bylo i to že se 
školení odehrávalo paralelně se školením jezdců také na AČR, a tak bylo 
možno odpoledne vyslechnout i názory posádek (např. J. Král) na práci 
časomíry.  Odbornou část ( NSŘ, SPR, obsluha hodin a nastavení , zásady 
…atd ) , jsme  zajišťovali lektory  z vlastních řad. Pražského školení se fyzicky 
zúčastnilo 28 časoměřičů, vč. 3 HČ rally  a vč.4 adeptů, navíc se omluvilo 9 
časoměřičů. Povolení od mateřského ukrajinského Autoklubu pro jednu 
časoměřičku zajistil posléze prezident AČR Jan Šťovíček.  Poznatky a závěry 
z Prahy se přenesly následně i na školení do Vizovic.  

b) Dvoudenní východní školení se konalo o týden později  tradičně ve 
Vizovicích.  Organizátorem školení byl SK PORS plus v AČR . školení na Revice 
se zúčastnilo  44 časoměřičů ( vč.2 s povolením SAMŠ ) + 17 nových adeptů . 
Omluvilo se navíc 9 časoměřičů + 2 s povolením SAMŠ. V pátečním úvodu GS 
Tomáš Kunc zhodnotil sezonu 2020 a 2021 a výhledem do roku 2022 a předal 
nám další informace a poděkování . Postupně vystoupil p. Miloš Regner , 
který nás seznámil s pravděpodobnou organizací letošní „Barumky“ , a také 
se stavem časoměrné techniky . Dále vystoupila posádka Kryštof Zpěvák + 
Pavel Fuksa a sdělila nám své (dobré) pocity při komunikaci s časoměřiči. 
V dalším programu jsme s úctou vzpomněli ty , kteří  nás navždy opustili a i 
ty, kteří se rozhodli činnost ukončit. K jubileu byl p. Pavlu Kratochvílovi i 
předán pamětní list prezidenta. Po prezentaci NSŘ 2022 se rozvinula bohatá 
diskuze. Následně proběhl seminář lektorů a XII. Open seminář HČ  rally 
(zapis níže bude předán všem HČ , i s dotazy na RK) 
Sobotní program byl postaven výhradně na praxi . Bylo v podstatě vytvořeno 
8 ( sál + tělocvična) stanovišť s lektory, z vlastních řad) s odbornostmi  
(přeskupení , vyplňování JV, prezentace SPR, cíl. hodiny, start. hodiny , ČK 
hodiny, Stop, vysílačky , náhradní baterie… poznatky z minulé sezony, 
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modemy, prezentace cíl,..) mezi nimiž frekventanti rotovali. Novým adeptům 
byl přiřazen časoměřič a navíc  byli, pro jasnou identifikaci,  označeni rukávy, 
aby jim mohl kdokoli pomáhat.   Na závěr organizátoři školení  poděkovali 
jednak adeptům za trpělivost , dále ostatním časoměřičům za aktivitu  a 
lektorům za přípravu zdárný průběh školení.     
Pozn.:Celkem pro sezonu 2022 můžeme počítat s cca 100 časoměřiči. Úbytek 
je zhruba desetiprocentní , a to přes slušnou náborovou kampaň.                                             
       
 Zapsal : 13.3.2022              Oto Berka   předseda komise časoměřičů                    

 
XII. FREE OPEN  seminář HČ + lektoři  2022- zápis  
Vizovice Revika, 11.3.2022 
Přítomni: Hlobilová Hana (HČ) , Konečná Alena (HČ), Berka Oto (ORG), Just 
Ladislav(HČ) , Maděrová Jana (HČ) Kratochvílová Dáša (LE),  Sedláčková Iveta (ORG), 
Gavenda Zdeněk (LE) Votýpka Michal (LE), Kratochvíl Dan (LE), Palo Bednarik (LE). 
Jan Karola(LE) 
Program :  
a) Nominace HČ 2022 , kalendář v NSŘ viz nástěnka vestibul a web AČR 
b) NSŘ článek NSŘ odd. B, odměny 2022, dořešit kilometrovné , časomíru vyplácí 

pořadatel , bude Bulletin ,  důležité, článek motivace náboru adeptů, brát  
Adepty na podniky , náhradníka lze viz NSŘ , Pojištění – jen vědět viz na začátku 
NSŘ  

c) Účtování HČ zásady , pořadateli vždy rozpočty dávat dopředu , třeba 
s komentářem, ….cíle umístění !  

d) Informace  sazbách  čas v  SR , Vzít si KL  
e) Dotaz na RK AČR .. start závodu.. 
f) Informace  o školení Praha minulý týden 
g) Změny SPR – v závěrečném UP vždy ČK , vzdálenost cíle ,..  
h) Hodiny –baterie do Timmy Alge koupeny bat. nově bloky ! Nový SET Alge 

vč.ASC3. 
i) 4x hosté ze SR Bednárikouci  povolení SAMŠ mají ( zřejmě nebudou v našem 

exportu seznamu licencí- ale doplním ) 
j) Sportity ok ! Používejte- pípne Vám , když vydáno rozhodnutí.. 
k) Reporty HČ – zlepšit  
l) Sledovat www.autuklub.cz  informační věstník  
 

Zapsal : 13.3.2022              Oto Berka   předseda komise časoměřičů                    
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http://www.autuklub.cz/

