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Pačejovští školili i bilancovali
Na tradiční školení z pravidel silničního provozu,
která byla v Pačejově v minulosti organizována
pro širokou motoristickou veřejnost, chtějí na-

vázat členové Automoto klubu Pačejov. Připravili na poslední únorový pátek přednášku
s besedou o novinkách v provozu motorových
vozidel na pozemních komunikacích platných od
roku 2015. Tradičním přednášejícím zůstal i
odborník v tomto oboru Pavel Houdek. Velmi
přijatelnou až humornou formou zaujal všech
třicet účastníků natolik, že pořadatelé museli po
třech hodinách besedu přerušit. Slíbili však jak
přednášejícímu tak posluchačům, že tradice
besed bude v Pačejově obnovena.

Poslední únorový víkend se sešla i členská schůze Automoto klubu Pačejov v AČR, aby zbilan-

covala pořadatelsky i výsledkově velmi úspěšný
motoristický rok 2014. Především XXXVI. EPLcond Rally Agropa byla vyhodnocena jako nejlepší soutěž Mistrovství české republiky ve
sprintrally. Všichni členové AMK i hosté byli
seznámeni s vynikajícím bodovým hodnocením,
s pochvalnými
články
v časopisech
i
v regionálních denících a s velmi kladnou odezvou od samotných jezdců. Právě za to patří
všem členům velké poděkování. Rozebrána byla
i celá sezóna v pořádání automobilových slalomů. Celkem se celého seriálu v Pošumavském
cupu zúčastnilo 111 jezdců. Pořadatelé
z Pačejova se podíleli i na pořádání dalších rally
– v Klatovech, v Českém Krumlově i v Příbrami.
Zajišťují chod ředitelství, dispečinku, tiskového
střediska a organizaci rychlostních zkoušek.
Svého zástupce má pačejovský automotoklub i
ve Svazu rally FAS Autoklubu ČR. Všechny tyto
činnosti hodně zviditelňují Automoto klub Pačejov v AČR před širokou motoristickou veřejností. Součástí schůze u příležitosti 55. výročí od
oficiálního zaregistrování AMK při ZO Svazarmu
Pačejov bylo i ocenění dlouhodobě úspěšné

práce předsedy automotoklubu Miroslava Žitníka děkovným dopisem generálního sekretáře
FAS AČR Mgr. Adama Eliáše. Předány byly i
odměny k významným životním jubileím. Oceněny byly i posádky rally, které v roce 2014

úspěšně reprezentovaly Automoto klub Pačejov
v AČR. V rámci diskuse pak představily svoje
plány na rok 2015. I pro pačejovské pořadatele
bude letošní rok velmi našlapaný tradičními
motoristickými akcemi. Především příprava
rally a slalomů bude velmi náročná na pořadatelské zajištění. Všichni zúčastnění vyjádřili
v diskusi svoji ochotu a spolupráci při organizování XXXVI. EPLcond rally Agropa, která se pojede ve dnech 7.-8. srpna 2015.
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