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Jednání se zúčastnili členové KAuM ČR: Ing. Jan Žemlička – předseda, Pavel Hora, 

Libor Putz, Tomáš Ťok – členové; 

za Svaz modelářů ČR Mgr. Miroslav Navrátil – předseda SMČR 

  

Program 5. zasedání KAuM ČR: 

1. Kontrola minulého zápisu 

2. Doplnění KAuM ČR o pátého člena 

3. Dotace na M ČR 2016 

4. Kalendář závodů na rok 2017 

5. Různé 

  

1. Kontrola minulého zápisu (z 9. 6. 2016) 

- doplnění KAuM ČR, viz odstavec 2 

- dotace byly /jsou/ čerpány 

- kalendář 2017, viz odstavec 3 

- různé, viz tento zápis, odstavec 4 

  

2. Doplnění KAuM ČR o pátého člena 

Pokud jde o doplnění pátého člena KAuM ČR (místo sice zvoleného, ale trvale 

„indisponovaného“ Standy Poliče) nebyl ze strany případných kandidátů projeven zájem. 

Proto KAuM ČR, i vzhledem ke zbývajícímu funkčnímu období, usoudil, že potřebné úkoly 

zvládne ve čtyřech členech. 

  



3. Příprava kalendáře závodů na rok 2017 

Na základě požadavku z předchozího zápisu poslala většina klubů do 15. 10. 2016 podklady 

pro sestavení kalendáře závodů. Kalendář závodů 2017 byl předběžně sestaven. Bylo by 

vhodné, aby si všechny zmíněné kluby zkontrolovaly, zda jejich požadavky byly splněny 

(např., že jejich závod plánovaný na sobotu má skutečně sobotní datum apod.). Rovněž bylo 

rozhodnuto, že ti, kteří zapomněli požadavky poslat, mohou tak dodatečně učinit do 31. 12. 

2016 na e-mail předsedy KAuM ČR (zemlicka.citip(@)gmail.com). 

  

4. Různé 

4. 1. KAuM ČR přehodnotila možnosti pořádání mistrovství ČR ve stávajících kategoriích. 

Zatím vše zůstává tak, jako dosud a při změnách bude postupováno podle „Soutěžních 

pravidel“. 

4.2. Jak bylo uvedeno v předchozím zápisu, dojde k druhému „upravenému“ vydání 

Stavebních pravidel (kam byly zahrnuty případné změny), které vstoupí v platnost od 1. 1. 

2017. Druhé vydání bude zveřejněno před koncem tohoto roku na webových stránkách 

KAuM ČR. 

4.3. Zájem o uspořádání Mistrovství ČR mládeže 2017 projevil pouze jeden klub – SRC Zlín, 

předseda Kamil Klapka. KAuM ČR tuto nabídku akceptoval, s předběžným termínem 28. – 

29. dubna 2017. Kategorie navrhne pořadatel, ale budou asi obdobné jako dosud (PR/32, 

PR/24, ES G12…). Pořadatel předloží návrh propozic do 15. 1. 2017 předsedovi KAuM ČR. 

4.4. Dotace ČOV bude použita na nákup materiálu SRC. Ten bude přidělen na kluby, které 

pracují s žáky (podle Evidenčních karet; podklady poskytl SMČR; byl zpracován rozdělovací 

klíč). 

4.5. Stále trvá požadavek na přeregistraci klubů jako pobočných spolků podle občanského 

zákoníku /Zákon č. 89/212 Sb./ – viz web SMČR. 

4.6. Protože se blíží konec roku, je nutné, aby kluby včas odevzdaly na Svaz modelářů ČR 

správně vyplněné Evidenční karty (formulář i postup vyplňování je zveřejněn na webu 

SMČR), což souvisí s požadavkem na koupi známek 2017 do licencí. 

4.7. Příští zasedání rady KAuM se uskuteční v únoru 2017. 

  

Zpracoval KAuM ČR 

 


