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VĚC: Výzva k odstranění nepravdivé informace.
Vážený pane předsedo.
K Vašemu dopisu, v návaznosti na náš telefonický rozhovor ze dne 7. 2. 2019 uvádím
následující. Náš telefonický rozhovor probíhal zcela ve vaší režii a přiznám se, že jsem v té době
vlastně ani nechápal, o co jde a co po mě vlastně chcete. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že
pořádáním všech závodů a jejich organizaci má v našem klubu již mnoho let na starost p. Jaroslav
Švanda, který současně jako jednatel našeho SRC mě i v případě mojí indispozice samozřejmě i
zastupuje. Z důvodu mé dlouhodobé nemoci pak vznikla i moje nevědomost o pořádání závodu MČR
a z toho vyplývající moje neúplné informace! O našem telefonickém rozhovoru jsem samozřejmě p.
Jaroslava Švandu informoval a vše jsme probrali i na klubové radě.
Klubová rada se samozřejmě zabývala i Vámi zaslanou „Výzvou o odstranění nepravdivé
informace“ a zaujala toto stanovisko:
1. Nechápeme, jaké nepravdivé informace se pan Švanda dopustil, když zveřejnil, dle
předchozí dohody se SMČR (již z roku 2017), že se v SRC Brno uskuteční MČR mládeže.
Zde bychom mohli spekulovat o tom, že nepravdivé informace se dopustil KAuM ČR,
který rozhodl (viz zápis z 3. zasedání KAuM ČR), že se mistrovství ČR mládeže uskuteční
v roce 2019 v MK Most! Současně souhlasíme s tím, že dle stanov SMČR, může
celostátní soutěž vyhlašovat pouze SMČR! Otázkou však je, kdo se porušení stanov
dopustil!
2. Dalším údajným porušením stanov SMČR je naše údajná informace, že se pojede podle
„Stavebních pravidel modelů SRC – platná do 31. 12. 2018“. Tato informace je však
nepravdivá, protože vydané propozice závodu odkazují na „soutěžní pravidla“, ale žádnou
spojitost a ani rozpor se stanovami jsme v tomto případě neshledali.
3. Za jedinou nepravdivou a zavádějící informaci o nekompetentnosti současné tzv. rady;
tedy KAuM ČR se tímto omlouváme. Rada KAuM ČR samozřejmě kompetentní je - byla
právoplatně zvolena na konferenci automodelářů. V propozicích mělo být uvedeno místo
slova „nekompetentního“ slovo „nesouhlasného“!
Závěrem mi dovolte, abych Vám oznámil, že SRC Brno svým jednáním nechtěl v žádném případě
nikoho uvést v omyl a myslíme si, že ti kteří se již na závod přihlásili, rozhodně pomýlení nejsou! Jsou
to naši kamarádi a kolegové, kteří se rozhodli strávit spolu s námi na naší autodráze závod
v kategoriích, které mají rádi. Současně Vám oznamuji a berte to jako vstřícný krok našeho klubu, že
byl pozměněn název závodu a dle předchozího uvedeného byly částečně upraveny i propozice.
Současně bychom chtěli zdůraznit, že tento závod pro mládež uspořádáme zcela ve vlastní režii, na
rozdíl od jiných podobných závodů, na které se dle rozhodnutí KAuM ČR vydávají nepřiměřeně
vysoké dotace!
Viktor Lakomý
předseda SRC BRNO

