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ZÁPIS 
 ze zasedání Valné hromady RC autoklubu České republiky  

 
Datum konání: 19.11.2005  Brno – Bosonohy, 10:00 
 
Přítomni za výkonný výbor: Lucie Kaninová, Václav Strupek, Pavel Kryll, Martin Kubička,  
Omluveni:               Radek Třešňák - dopravní nehoda na dálnici při sněhové kalamitě 
            Zdeněk Kapička - halový závod v Belgii  
            Miroslav Jurenka - halový závod v Belgii 
Seznam přítomných za členskou základnu : viz. prezentační listina, která je nedílnou součástí zápisu 
 
Program: 

1.  Zahájení a odsouhlasení programu Valné hromady 
2.  Volba návrhové a mandátní komise 
3.  Zpráva o činnosti výkonného výboru RC AČR 
4.  Zpráva o činnosti jednotlivých sekcí RC AČR 
5.  Zpráva pokladníka o hospodaření RC AČR 

Schválení hospodaření RC AČR za rok 2004 a přehled příjmů a výdajů za rok    2005 
6.  Zpráva revizní komise 
7.  Projednání změn ve stanovách RC AČR a jejich odsouhlasení 
8.  Volba prezidenta a chybějících předsedů sekcí 
9.  Diskuse 
10.  Návrh usnesení a schválení usnesení 
11.  Závěr 

 
 

1. Pan Martin Kubička zahájil Valnou hromadu v 10:20. Vzhledem k malému počtu účastníků byl 
začátek Valné hromady odložen o půl hodiny, a tím byla Valná hromada ve smyslu stanov dle 
bodu 7.9 a 7.10 usnášení schopná. Byl přednesen program Valné hromady, projednán a 
jednohlasně schválen. 

2. Volba návrhové komise - předseda pan Václav Strupek, člen pan Drahoslav Hejtmánek - pro 20, 
proti 0, zdržel se hlasování 2. 
Volba mandátové komise - předseda paní Lucie Kaninová, člen pan Pavel Karel - pro 20, proti 0, 
zdržel se hlasování 2.  

3. Prezidentka RC AČR paní Lucie Kaninová přečetla zprávu o činnosti výkonného výboru RC 
autoklubu České republiky 

4. Zprávu o činnosti sekce E 1:10 BUGGY za rok 2005 přečetl její předseda, pan Pavel Kryll. 
Zprávu o činnosti sekce E 1:10 Track přečetl pan Václav Strupek. Zprávu o činnosti sekce 
LARGE SCALE přečetl předseda pan Martin Kubička. Zprávu o činnosti  sekce 1:8 IC BUGGY 
přečetl za nepřítomného předsedu sekce pana Zdeňka Kapičku pan Martin Kubička. Zpráva o 
činnosti sekce 1:8 RALLYE SCALE a 1:10 IC Track nebyla z důvodů uvíznutí předsedy sekce 
pana Radka Třešňáka na dálnici D1 (dopravní nehoda - sněhová kalamita) přečtena. 

5. Paní Lucie Kaninová přečetla a seznámila přítomné se stavy hospodaření za rok 2004 a rok 2005, 
vysvětlila jednotlivé položky a zodpověděla jednotlivé dotazy.                                                
Stavy hospodaření byly jednohlasně schváleny. 
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6. Zprávu revizní komise za nepřítomného pana Miroslava Jurenku přečetla paní Lucie Kaninová. 
7. Valná hromada odsouhlasila změnu stanov dle návrhu pana Pavla Krylla a to takto:                  

pro 20, proti 0, zdržel se hlasování 2.  
      Článek IV. Členství stanov RC autoklubu České republiky má nyní toto znění:  

4.1. Fyzická osoba se může stát členem RC autoklubu ČR na základě podané přihlášky a pokud 
je členem klubu registrovaným v RC autoklubu ČR. Při splnění stanovených podmínek též 
právnická osoba, která má sídlo na území ČR. 
4.2. Ukončení členství fyzické osoby nastane jejím úmrtím, na základě žádosti o ukončení 
členství nebo vyloučením z důvodů neplnění základních členských povinností. 
4.3. O přijetí (vyloučení) právnické osoby rozhodne předsednictvo RC autoklubu ČR nejméně 
nadpoloviční většinou hlasů. Formy ukončení členství právnické osoby jsou analogické formám 
ukončení členství fyzické osoby, přičemž ukončení členství na základě vlastní žádosti právnické 
osoby je možné pouze na konci každého kalendářního roku s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
4.4. Výše členských příspěvků (klubů i členů) navrhuje i schvaluje Valná hromada. 

8. Pro další volební období byl Valnou hromadou zvolen prezidentem RC autoklubu České  
republiky pan Pavel Kryll. Pro 20, proti 1, zdržel se hlasování 1. 
Jako nový předseda sekce E 1:10 BUGGY byl potvrzen Valnou hromadou do funkce pan 
Vladimír Muff. Pro 20, proti 2, zdržel se hlasování 0. 
Jako předseda sekce 1:10 IC Track byl potvrzen Valnou hromadou do funkce pan Karel 
Neuberger. Pro 19, proti 3, zdržel se hlasování 0. 

9. V diskusi navrhl pan Radoslav Bok zjistit podmínky registrace RC AČR jako sportovní 
organizace pod hlavičkou Ministerstva školství. Bylo rovněž navrženo vytvořit pravidla pro 
pořádání závodů MČR v kategorii 1:18. Výkonný výbor dostal za úkol připravit prezentaci 
propagačních materiálů RC AČR (trika, polokošile, bundy, čepice) na webu www.rcacr.cz. Dále   
dostal výkonný výbor RC AČR za úkol sjednotit stanovy dle předpisů Evropské unie.  
Příští Valná hromada se bude konat 18.11.2006 v Praze. Zajistí RC Lestr-Models    Racing 
team. 

10. Valná hromada schválila jednohlasně usnesení mandátové komise. 
11. Odstupující prezidentka paní Lucie Kaninová poděkovala všem za účast, RC MCC Brno za 

přípravu Valné hromady. Rozloučila se s kluby, jejich členy a všem poděkovala za spolupráci 
v uplynulém období. 
Pan Martin Kubička ukončil Valnou hromadu ve 13:10 a popřál všem účastníkům šťastnou 
cestu. 
 
 
Zapsal: Pavel Kryll 
19.11.2005 
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Usnesení z Valné hromady a zprávy o činnosti jednotlivých sekcí 

 
 
 
 
Usnesení  z Valné hromady  RCACR  konané dne 19. 11. 2005 v Brně 
 
 
Valná hromada bere na vědomí : 
 
1 – zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období 
2 – zprávu o činnosti revizní komise RCACR za uplynulé období 
3 – zprávu o přehledu výdajů a zisků za období od 1.1.2005 do 31.10.2005 
 
Valná hromada  schvaluje : 
 
1 – zprávu mandátové komise a zároveň konstatuje, že ve smyslu stanov je dnešní Valná hromada 
RCACR usnášení schopná 
2 – zprávo o hospodaření za rok 2004, kterou přednesla paní Lucie Kaninová a která byla schválena 
Revizní komisí RCACR 
3 – změnu stanov dle písemného materiálu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení 
4 – schvaluje volby presidenta RCACR, potvrzuje do této funkce pana Pavla Kryla 
5 – schvaluje zvolení členů RCACR do následujících funkci ve výkonném výboru: 
      - vedoucí sekce 1:10 Buggy pana Vladimíra Muffa  
      - vedoucí sekce 1:10 IC Track pan Karel Neuberger 
 
Valná hromada ukládá výkonnému výboru : 
 
1 – výkonný výbor RCACR připraví změnu stanov RCACR v návaznosti na nové podmínky související 
se vstupem ČR do Evropské Unie. Termín : příští jednání Valné hromady 
2 – výkonný výbor zajistí registraci RCACR na Ministerstvu školství pro uznání statutu sportovní 
organizace. Termín podání žádosti : 31. března 2006 
3 – výkonný výbor zajistí pořádání příští Valné hromady v Praze v sobotu 18.11.2006 
 
Za správnost : Václav Strupek – předseda Návrhové komise 
  Drahomír Hejtmánek – člen Návrhové komise   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    RC AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY 
           V Olšinách  1125/56  
  100 00  PRAHA 10  
  IČO : 44473575 

                                                                                                            Č.účtu  0130452339/0800      

 
Zpráva o činnosti výkonného výboru 2005 
 
 
 
 
V letošním roce se výkonný výbor sešel pětkrát.  
RC autoklub České republiky má k dispozici materiály z dob vzniku RC autoklubu od pana Hráčka, 1. 
prezidenta klubu. Pan Hráček nám zapůjčil veškerou dokumentaci, fotoalba, videokazety z doby 
vystoupení ze Svazu modelářů, a z dob vzniku samostatného Českého autoklubu po rozdělení federace  
 
V dubnu byly uvedeny do provozu nové webové stránky RCAČR, které spravuje firma KobraNet. 
Příspěvky předsedů sekcí jsou uveřejněny v naprosté většině případů do 24 hodin. Na webových 
stránkách je možný pronájem prostoru pro reklamu.  
 
Výkonný výbor rozhodl o koupi dekodéru na nové AMB a o koupi nového kabelu s koncovkou pro 
smyčku. Zbývá dokoupit software, 10 čipů, které jsou použitelné s novým dekodérem a personální čipy. 
Nabíječka se dá použít ze starého AMB.  
 
Do konce loňského roku probíhal konkurz na nové logo RCAČR.  Začátkem letošního roku bylo 
vybráno logo pana Radka Třešňáka, který se vzdal odměny ve prospěch RC autoklubu.  
Byla vyrobena trika, polokošile se jménem, beze jména, bundy a čepice. Výkonný výbor rozhodl, že 
reprezentanti RCAČR k licenci a startovnému dostanou  balíček oblečení v hodnotě cca 1300,- Kč 
 
Pojištění RC AČR by se mělo uzavřít do konce roku 2005.   
 
Letošního setkání AGM v Belgii se letos nikdo za Českou republiku z časových důvodů nezúčastnil. 
Předsedové sekcí se řádně omluvili a v termínu předali své požadavky a podklady pro následující rok.  
 
V současné době má RC autoklub České republiky 266 členů, 28 klubů.  
 
 
18.11.2005 
Lucie Kaninová 
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Zpráva – činnost sekce E 1:10 BUGGY 
 
 
 
          V sezóně 2005 má za sebou sekce E 1:10 BUGGY seriál 10ti závodů MČR při kterém jsme 
navštívili  podstatnou část České republiky. Závody měli vždy tři kategorie – 4WD buggy, Truck potom 
juniorský STANDARD CUP JUNIOR oba dva absolvované modely s pohonem jedné nápravy. Závody 
proběhly dle schválených pravidel a na žádném z nich nebyl podán žádný protest. Myslím, že i v naší 
sekci zavedený systém dvou závodů bez licence bez možnosti započítávat výsledek do celkového pořadí 
a to ani zpětně se osvědčil a příští sezónu se nám možná blýská na  
o trochu lepší časy co se účasti nových jezdců a členů týká. 
          V kategorii 4WD se stal mistrem ČR pro rok 2005 pan Erik Muff (RC Bengii Příbram), 
v kategorii Truck pan Martin Milowský (RC autoklub Praha). Ve Standard cup junior je mistrem ČR 
Filip Romer (RC Bengii Příbram). 
         Reprezentanti naší sekce se letos zúčastnili závodů ME ve francouzském Montigny. Erik Muff 
skončil v kategorii 2WD na 56. místě, junior Jiří Mára na 101. místě a Pavel Kryll na 113. místě. 
V kategorii 4WD Erik Muff  vybojoval 35 místo, Jirka Mára 67. místo a Pavel Kryll 97. místo. Všechny 
nás potěšilo ocenění Jirky Máry nejen pořadatelem závodu, ale i teamem Velké Británie a i samotným 
mistrem Evropy  Neilem Craggem za talent. 
        Další významnou událostí bylo, že závod MS zavítal do Evropy, do italského Colegna. I zde jsme 
měli svá želízky v ohni, v kategorii 4WD se Erik Muff umístil ve světové konkurenci na 84 místě. 
V kategorii 2WD na 86. místě a  další jezdec, Martin Milowský na 96. místě. Všem gratulujeme a 
děkujeme za účast. 
 
 
18.11.2005                  

Pavel Kryll 
Předseda sekce E 1.10 BUGGY  
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Zpráva o činnosti sekce Elektric Track za období od minulé členské schůze. 
 
V čele této sekce pracuje odborná komise , která se schází dle potřeby a řeší problémy a úkoly 
vyplývající z činnosti sekce. Členové OK jsou Pavel Magda RC Blansko, Radek Bok z RC Třebíč, 
Zdeněk Pekař z RC Prostějov, Martin Zvára z RC Svitavy, Vladimír Šulc z RC Bengi, 
Tomáš Rajdus z RC Šenov a nově zvolený člen za RCA Praha Patrik Dworschak. 
Sekce zajistila pořádání seriálu závodů Mistrovství ČR jak letní, které je tvořeno šesti závody a potom 
zimní – halové , které je tvořeno čtyřmi závody.  
Vrátím se k letnímu MČR, kterého se letos zúčastnilo celkově 40 jezdců ve dvou kategoriích, nejvíce 
jezdců bylo v kategorii Modified , celkem 29 . Ale hodnoceno bylo pouze 20 jezdců, protože ostatní 
měli menší počet závodů. Vyhodnocení , předání pohárů a cen bylo na slavnostním večeru 12.11., který 
byl pořádán jako součást GP Praha 2005. Poháry předával president RCACR paní Lucie Kaninová. 
Mistrem ČR v kat.Modified se stal Václav Strupek, v kategorii Standard Tomáš Svoboda a v kat. 
Modified junior Tomáš Kubica. Všichni jezdci jsou z týmu Lestr Models. 
V řijnu se uskutečnil i první závod halového MČR 2005/2006, který se konal v Praze a zúčastnilo se ho 
31 jezdců . Sekce zajistila i sponzory tohoto závodu, firmy Lestr Models, Hobby Team a Kopek Color. 
Navíc bylo vyhlášeno první neoficiální MČR v nejmladší kategorii MICRO 1:18, které se zúčastnilo 13 
jezdců. Této kategorii se budeme muset více zabývat, sjednotit názory jezdců z Moravy a z Čech, které 
jsou zatím rozdílné.  
RCACR ve spolupráci s hlavním sponzorem firmou Lestr Models zajistilo i jediný mezinárodní závod 
GP EFRA Praha 2005, který se letos konal 11.-13.11.2005 v Brandýse nad Labem. Tohoto závodu se 
nakonec zúčastnilo 64 jezdců, i když jich bylo přihlášeno 75. Tento závod získává čím dál tím větší 
popularitu v zahraničí a letos se ho zúčastnilo 41 jezdců z devíti států Evropy. Je škoda, že se ho 
zúčastnilo pouze 23 našich jezdců a úplně neuvěřitelné, že 8 našich jezdců, kteří se přihlásili se 
nedokázali ani omluvit.  
Na mezinárodním poli se naši reprezentanti zúčastnili seriálu závodů Mistrovství Rakouska, prestižních 
závodů LRP Masters a pochopitelně i ME v Dánsku. I tady je vidět pokrok našich jezdců a poprvé se 
v této kategorii dostal náš jezdec – Michal Němeček – do  první čtyřicítky 
nejlepších jezdců v Evropě. Ze 123 jezdců je to nesporně úspěch. Osobně si myslím, že naši mladí jezdci 
– junioři -  dnes nemají v Evropě konkurenci. I taková velmoc jako je Rakousko a Německo nám naše 
mladé jezdce závidí. 
V současné době komise připravuje termíny a pravidla pro letní mistrovství ČR.  
 
V Praze 16.11.2005  
 
Václav Strupek – předseda sekce Elektric Track     
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Zpráva o činnosti sekce Buggy 1:8 I.C.  
 
 
 
 

Letošní sezóna proběhla bez větších problémů a úroveň závodů má stoupající tendenci. Seriálu 
celkem osmi závodů se zúčastnilo celkem 39 jezdců s platnou licencí, z toho sedm juniorů ve věku do 
15 let. To je dlouholetý průměr.   

Odborná komise se sešla třikrát v tomto roce k řešení drobných změn a v přesunu pořádání 
závodů. Ze schůzek byl pořízen zápis. 

Naši jezdci se zúčastnili v letošním roce ME ve francouzkém Reims ve složení Petr Klatovský a 
Patrik Dworschak a v celkovém počtu osmi jezdců ME „B“ v německém Bistensee ve složení Richard 
Gregor, Petr Klatovský, Stanislav Galia, Michal Morevec, Jakub a Ladislav Cinkovi, Zdeněk a Jan 
Kapičkovi. Petr Klatovský se na ME „B“ umístil na hezkém 22. místě. Účastnili jsme se i dalších 
zahraničních závodů.  

V letošní sezóně jsem měli možnost odzkoušet i zbrusu nové tratě v Českých Budějovicích, 
Mostě, Březí nebo Svitavách. 

Komunikace s evropskou federací EFRA je na dobré úrovni. Jsem v kontaktu jak s předsedou 
sekce Buggy 1:8 panem Mickem Hillem, tak s presidentem Dallasem Mathiesem. Proběhlo i osobní 
setkání na závodech ME. Vzhledem k tomu, že se často s činovníky EFRA a IFMAR setkávám na 
zahraničních závodech je náš vztah vřelý. 

Jako zástupce RC autoklubu ČR jsem byl účasten i řady veřejně prospěšných akcí. 
 
 
 

Zdeněk Kapička 
Předseda sekce Buggy 1:8 I.C. 
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Zpráva o činnosti SEKCE LARGE SCALE v roce 2005 
 
 

Pro letošní rok kategorie velkých měřítek bylo vypsáno celkem 5 kategorií MČR.  
 
V kategorii OFF ROAD – Buggy 1:6 a BIG FOOT 1:6 
 
Obě kategorie měly vypsáno celkem 12 mistrovských závodů, z toho uskutečněno celkem 12. V obou 
kategoriích bylo evidováno celkem 56 startujících. Mistrem ČR v kategorii BUGY 1:6 se stal Radovan 
KOPEC a v kategorii BIG FOOT to byl Drahomír ČEVELA. 
 
V kategorii ON ROAD – Cestovní vozy 1:5 
     ECO               1:5 
     Formule 1      1:4 
 
 
Pro cestovní vozy a kategorii ECO bylo vypsáno celkem 6 závodů MČR a pro F1 3 závody. Startovalo 
v těchto kategoriích celkem 63 evidovaných startujících. 
 
Mistrem republiky pro letošní rok v kategorii cestovních vozů se stal Martin BAYER, v kategorii ECO 
Martin PATER a v kategorii vozů F1 Martin BAYER. 
 
 

REPREZENTACE  ČESKÉ  REPUBLIKY 
 
Naše reprezentace ve složení Martin a Aleš BAYERové, Martin PATER, František FRÁŇA a Jirka 
ADÁMEK se v letošním roce zúčastnila téměř všech GRAND PRIX pořádané asociací EFRA. Letos 
byla po roční odmlce opět i GRAND PRIX české republiky, konané ve Slavkově u Brna. 
 
Všech 5 reprezentantů bylo takřka protlačeno na ME , konané ve Švédsku i na MS 2005 ve švýcarském 
Lostallu, kde jsme reprezentovali naši malou zemi opravdu na výbornou. Takřka na všech závodech 
pořádaných EFROU , se naši kluci zapříčinili o to, že naše země vystoupala v očích všech rozhodčích  
a zúčastněných jezdců k prioritním postům. 
 
Výsledky hovoří za vše : 
GP Italy – M.Bayer 4 
GP Rakouska – J.Adámek 7 
GP Chorvatska – F1 Čevela 1 
GP ČR – F1     M.Bayer 1, M.Pater 2, D.Čevela 3 
                 CV   A.Bayer 3, M.Bayer 4, M.Pater 5 
GP Francie – M.Bayer 7, M.Pater 8 
 
 
 
 



    RC AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY 
           V Olšinách  1125/56  
  100 00  PRAHA 10  
  IČO : 44473575 

                                                                                                            Č.účtu  0130452339/0800      

 
 
 
 
GP Německa – M.Bayer 2 
                           F1   D.Čevela 3 
ME -  M.Bayer 9 
           F1     M.Pater 5, M.Bayer 6, A.Bayer 9 
 
Mistr.Německa : A.Bayer – jun. Mistr Německa 
                              M.Bayer –  
 
Na MS ve švýcarském Lostallu : M.Bayer 

- 1. cenu za nový traťový rekord 
- 1. cenu za 4 nejrychlejší měřené rozjížďky a pole position na startu ve finále MS 
- 1. cenu za designérskou práci na karoserii 
- 4. místo ve finále MS 

 
11.místo Martin Pater a  31. Aleš Bayer 
 
 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  A  LICENCE 
 

V roce 2005 bylo v naší sekci za členské příspěvky a registrace vybráno 27 000,- a za licence 38 100,- 
korun. 
 
Celkem za velká měřítka bylo zaevidováno 65 100,- korun do pokladny RC AČR. 
 
 
 

Martin Kubička 
Předseda sekce LARGE SCALE 
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Stav hospoda ření k 31.10.2005      
            

Stav poklady      k 31.10.2005   47883,50     

Stav BÚ           k 31.10.2005   107953,36     
            

Peněžní prost ředky celkem    155836,86     
                  

                  

Náklady               

Kancelá řské pot řeby    646,00    
AMB dekodér     61090,00    
Občerstvení VH 2004    1764,70    
Cestovné pan Antonín Hrá ček   3200,00    
Oprava AMB -nový kolax    3570,00    
Ceny pro závodníky    41797,00     
  1:10 TC 2004     9100,00    

  1:8 IC Off Road buggy 2004    6005,00    

  1:10 IC     1638,00    

  LS 1:5 + 1:6     25054,00    

Provoz web.stránek, správa domény   35149,40     

Poštovné     474,00      

Poplatky EFRA     39096,55      

  EFRA výdaje    61296,55      

  Large scale 5550,-  ME        

  1/8 IC buggy 16650,- ME        

            

  Běžné poplatky a licence EFRA   2640 EUR       

  300 EUR  roční poplatek RCACR       

  180 EUR  poplatek za jednotl.sekce 3x60 EUR      

  660 EUR  licence  22x 30 EUR       

  1500 EUR  startovné na ME 2005  25x60 EUR      

  EFRA příjmy - úhrady startovného a licencí 22200,00      

Bankovní poplatky     2136,97      

Reprezenta ční trika, bundy, čepice   78118,00      

Náklady celkem     267042,62      

            

Výnosy               

Úroky     440,72     
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Pronájem AMB     8400,00     
Reklama WEB     12000,00     
Příspěvky a registrace    176600,00     
  registrace klubů 2006    1000,00    
  registrace klubů     29000,00    
  Příspěvky      79800,00    
  Licence     66800,00     

Ostatní p říjem 1:10 E BUGGY    3000,00     

Prodej reprezent. Trik    9410,00     

Výnosy celkem     209850,72      

            

Stav hospoda ření k 30.10.2005 -57191,90 Kč   
            

                  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
 


