
ZÁPIS č. 05 – 2018 – předsednictva KLeM ČR        

konané dne 3.12.2018 v Praze – sekretariát SMČR 
 
 

 

 

Za předsednictvo KleM ČR přítomni: 

 
Předseda:  Ing. Petr Cejnar   

Místopředseda: Tomáš Ciniburk   
Členové:   Ing. Tomáš Bartovský 

   Ing. Jan Vosejpka 
   Ing. Ivo Kornatovský   

   Ing. Vladislav Plichta   
Nepřítomen   Mgr. Jan Čihák - omluven   
SMČR:   Ing. Jan Žemlička      
 

Program jednání: 

 
1/ Kontrola plnění úkolů         Ing. Petr Cejnar      

Úkol 1/4  Informace o vyúčtování dotací pro soustředění mládeže -zodpovídá Ing. Petr Cejnar 

Vyúčtování za soustředění mládeže leteckých modelářů za rok 2018 jsou předloženy a vyúčtovány. 

 
Úkol  1/4. - Předložit zprávu o přípravě MS F3B a Mistrovství Evropy F1D na zasedání předsednictva v 

lednu – únor 2019 – Ing. Stonavský a Ing. Kornatovský   zodpovídá Ing. Petr Cejnar 
 

Úkol 2/4 –  Zapracovat předložené změny do pravidel pro rok 2019 a předložit takto upravená pravidla      

ke schválení na prosincové zasedání předsednictva KLeM ČR . 
Předloženo, splněno. Ke zveřejnění do 31.12.2018.   zodpovídá Tomáš Ciniburk 

 
Úkol 3 /4 : Zveřejnění schváleného seznamu mezinárodních rozhodčích a technických expertů na www 

stránkách KLeM ČR . Ke zveřejnění do 31.12.2018.   zodpovídá: Ing. Tomáš Bartovský 
 

Úkol  4/4 : Vyřadit ze seznamu rozhodčích, rozhodčí bez platných školení   
          zodpovídá: Mgr. Jan Čihák 

 
Úkol 5/4 : Projednat s předsedou SMČR možnost a termín jednání na OU Nymburk 

Na zasedání předsednictva SMČR projednán návrh na jednání. Zatím bez návrhu termínu. 
          zodpovídá Ing. Petr Cejnar 

 
Úkol 6/4: Předložit návrh na výši poplatku za FAI licenci na jednání předsednictva SMČR ke schválení.  

Výše úhrady za licenci, bude projednána s Aeroklubem ČR  .       
          zodpovídá Ing. Petr Cejnar 
Po projednání na předsednictvu SMČR je odsouhlasena částka 100 Kč za FAI licenci bez rozdílu věkové 

kategorie a specializace. 
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2/ Informace z jednání předsednictva SMČR     Ing. Petr Cejnar   
1/ Informace ze zasedání SSS – návštěva nám. min. Koláře, diskuse o vzniku agentury pro sport 

- řešení dotační titulů  - dotace reprezentaci vyhlášeny v listopadu 2018 
- dotace na provoz – vyhlášení cca leden 2019 
- otázka vykazování členské základny, 27.11.2018 schůzka na MŠMT ohledně vykazování  
- SMČR zapsán v rejstříku na MŠMT, podmínka předložení seznamu členů k 31.12.2018  

 se specifikací – sportovec, trenér 

- výzva Talent podmíněn členským příspěvkem mládeže 100,- Kč – po projednání bude zpracován a 
požádáno o dotaci 

2/ Informace o nových stanovách  
 zpracování návrhu nových stanov, uskutečnila se schůzka, předloženy náměty k dalšímu 
 projednání v lednu 2019. 
3/Plán výjezdu mikrobusu – prodej vozidel, mikrobus Fiat a Škoda Octavia prodány nejvyšší nabídce,   
 Nový mikrobus bude zakoupen z výnosu za prodej předchozích vozidel a vlastních prostředků. 
 Předloženy jednotlivé požadavky odborností dle známých termínů konání. 
4/ ČOV – čerpání bylo uskutečněno dle rozpisu jednotlivých odborností. 
5/ Výjezdy na MS a ME – předloženy KLeM , KLoM, nedodali KPlM, KAuM dodají následně 
6/ Vyúčtování soustředění mládeže, chybí jednou vyúčtování za plastikové modeláře.  
7/ Vizualizace www stránek – pro tvorbu nových stránek podmínkou stanovení konkrétního názvu a     
              změna loga. Předsednictvo rozhodlo o vypsání soutěže na tvorbu nového loga svazu. Změna   
              názvu organizace je možná pouze po odsouhlasení konferencí.  
8/ Čerpání dotací 2018: 

ČOV – rovnoměrně čerpána a bude dle plánu vyčerpána, 
MČR – vyúčtovány, 

MŠMT – bude  doúčtováno dle rozpočtu, 
Soustředění mládeže – doúčtovány,  

9/ Plán repre na rok 2019 vč. základního rozpočtu. Plán předložen od KLeM, KLoM, dodají KŽM, KSplM, 
 KAuM, KRM, podklady předány, k projednání na MŠMT připraví J.Žemlička , P.Cejnar 

10/ Plán celkového rozpočtu na r. 2019 
a) tři zdroje čerpání repre – dotace MŠMT, provoz – dotace MŠMT, členské příspěvky SMČR 
b) předpokládané náklady 6,4 mil Kč  

11/ Odměny pro úspěšné reprezentanty 
 návrh na uspořádání společného odměnění nejúspěšnějších sportovců SMČR,  
 Předběžně - termín stanoven na 9.2.2019,  místo konání zámecký hotel Štiřín.  
12/ Vyhodnocení Model Hobby 2018 –  poděkování za zajištění výstavy P.Cejnarovi místopředsedovi 
 SMČR, J. Polákovi KŽM , P. Šámalovi KSplM  a dalším zúčastněným za odvedenou práci. Zároveň 
 předsednictvo ocenilo přístup modelářů, kteří zapůjčili své modely. Vysoce kladně byla 
 hodnocena účast juniorů při předvádění lodních modelů a juniorů stavících plastikové modely s 
 jejich vrstevníky.   

13/ Prezentace SMČR v r. 2019 - pokračovat v účasti na výstavě Model Hobby, s větší podporou 
 funkčního předvádění a vizualizace, účast na E-DAY 2019, jednotlivé sekce dle jejich zaměření 

14/ Další: 
a) ročenky SSS 2018 odběr cca 200 ks 

b) nově informace na stránkách SMČR,  nové karty v oddíle tiskopisy, výše členských poplatků , číslo 
účtu pro zasílání čl. poplatků,  apod.,  

c) předsednictvo projednalo nominaci reprezentace KLeM ČR a konstatovalo, že v kategorii F1C jsou 
navrhováni reprezentanti, kteří neplní podmínky MŠMT pro reprezentaci, podmínky stanovené 
trenérem pro reprezentaci a neúčastní se soutěží SMČR vč. MČR v dané kategorii. Z tohoto 
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důvodu souhlasí se změnou  reprezentace F1C navržené  R. Kalandrou ve složení  -  Blatný 
Jaroslav,  Blažek Josef, Pátek Čeněk.  

d) předsednictvo odsouhlasilo  vznik nového p.s. - Plzeňský klub železničních modelářů p.s  
e) nutnost zpracování rozpočtů pro MČR dle jednotlivých odborností  

 
3/ Informace o výsledcích repre na MS a ME   Ing. Jan Vosejpka 
     Viz. příloha a zveřejnit na stránkách KLeM ČR   zodpovídá Tomáš Ciniburk 
 
4/ Projednání a schválení kalendáře soutěží na r. 2019    

     Objedná se 800 vydání papírového kalendáře soutěží.  zodpovídá: Ing. Tomáš Bartovský  
 

5/ kritéria pro reprezentaci na rok 2019    Ing. Jan Vosejpka    
     Probíhá – uzávěrka 5.1.2019 – k projednání na únorovém zasedání předsednictva.  
Doplnění preambule o morálně volních vlastnostech reprezentanta – ke schválení na únorovém zasedání 
         zodpovídá J.Vosejpka 
 
6/ příprava vyhodnocení nejlepších sportovců   Ing. Petr Cejnar 
Na vyhlášení LAA nejlepších modelářů (22.2.2019) objednat 2 x pohár střední 11x pohár malý jako 
věcnou cenu. Vyhodnocení nejlepších sportovců SMČR předpokládaný termín 9.2.2019.  
         Zodpovídá P.Cejnar 
 
7/ návrh plánu práce předsednictva 2019    Ing. Petr Cejnar 
V příloze číslo 1 tohoto zápisu. 
 
8/ Různé  

a) bylo projednáno čerpání dotace od ČOV - Ing. Cejnar 

b) schválena dotace na MČR 2019 F3P 10 000 Kč - Ing. Cejnar 
c) prezentace ME 2019 F1D provádět prostřednictvím  www.f1d.cz a návazně www stránek KLeM 

d) na návrh trenéra kategorie RCVS odsouhlaseno získání dvou bodů pro hodnocení výkonnostních 
stupňů při zisku 60% bodů vítěze soutěže 

e) na návrh trenéra kategorie F5D odsouhlaseno získání tří bodů pro hodnocení výkonnostních 
stupňů při zisku 60% bodů vítěze soutěže 

f) informace ze zasedání CIAM FAI – Ing. Tomáš Bartovský  

 kategorie drony se ruší označení F3U nové označení F9U  

 Podle současných informací exekutiva FAI hodlá pokračovat ve vydávání licencí soutěžícím 
s drony přímo Generálním tajemníkem FAI. 

 hlášení mezinárodních rozhodčích a expertů bude v elektronické podobě 

 součástí žádosti o licenci FAI nebo její prodloužení by měla být e-mailová adresa žadatele, 
což umožní zpětnou informaci o jejím přidělení přímo od FAI 

 projednávány bulletiny pro MS a ME, ze strany pořadatele MS F3B v Jeseníku nedořešena 
otázka složení jury 

Informace předsednictva KLeM ČR:  

Aeroklub ČR ve spolupráci s předsednictvem SMČR poslal protestní dopis na Generálního tajemníka FAI, 

aby českým soutěžícím byly licence FAI vystavovány dle platné legislativy Aeroklubem ČR a SMČR/KLeM 
ČR, tak jak je platné i pro ostatní letecké a  leteckomodelářské kategorie spadající pod řízení FAI.   

 
Zapsal Ing. Vladislav Plichta , Ing. Petr Cejnar 3.12.2018 
 

http://www.f1d.cz/
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Příloha č.1 zápisu č.5-2018 

Plán činnosti na r. 2019  

  

1. schůze     4. února – pondělí    místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů       Ing. Cejnar 

informace o přípravě MS F3B a ME F1D    Ing. Stonavský, Ing. Kornatovský 
stav a složení členské základny    Ing. Žemlička 

složení reprezentačních družstev 2019   Ing. Vosejpka 
informace o zveřejněných žebříčcích za rok 2018  Ing. Vosejpka 

kritéria pro reprezentaci na rok 2019 pro 2020  Ing. Vosejpka 
aktualizace seznamu a adresáře funkcionářů KLeM ČR  Mgr. Čihák   

výkonnostní stupně - stav a návrhy změn   Mgr. Čihák 
příprava vyhodnocení nejlepších sportovců    Ing. Cejnar, Ing. Žemlička 

koncepce mládeže 2019 Ing. Kornatovský 
příprava na účast na výstavě Modely 2019 – únor 2019 T. Ciniburk 
různé všichni 
 

2. schůze 23. března - sobota     místo Hradec Králové 

kontrola plnění úkolů       Ing. Cejnar    
informace z jednání předsednictva SMČR    Ing. Cejnar 

příprava a zajištění mezinárodních soutěží    Ing. Vosejpka 
příprava výjezdů reprezentace v r. 2019     Ing. Vosejpka 

finanční zajištění výjezdů reprezentace    Ing. Cejnar, Ing. Žemlička 
organizační zajištění mistrovství republiky 2019   Ing. Čihák 
informace o finančním zajištění M ČR     Ing. Čihák 
podklady pro jednání CIAM FAI     Ing. Bartovský   
rozpočet předsednictva  KLeMČR na rok 2019   Ing. Cejnar, Ing Žemlička 
různé         členové předsednictva 
odpolední část jednání: 
instruktáž pořadatelů mezinárodních soutěží a mistrovství republiky,  

instruktáž - školení šéftrenérů a trenérů 
diskuse 

 

3. schůze 27. května – pondělí    místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů       Ing. Cejnar 

informace z jednání předsednictva SMČR    Ing. Cejnar  
informace z jednání CIAM FAI     Ing. Bartovský   

informace o přípravě MS F3B a ME F1D    Ing. Stonavský, Ing. Kornatovský 
vypsání MČR na r. 2019      Ing. Čihák  

stav přípravy reprezentačních družstev    Ing. Vosejpka 
vypsání mezinárodních soutěží na r. 2019    Ing. Vosejpka 

informace o plnění koncepce rozvoje mládeže   Ing. Kornatovský 
zabezpečení propagačních akcí KLeM ČR 2019   Ing. Plichta, T. Ciniburk + ostatní 

prezentace KLeM ČR a SMČR na výstavě Model Hobby T. Ciniburk 
různé          členové předsednictva 
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4. schůze 29. října – úterý    místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů       Ing. Cejnar     
informace o průběhu MS F3B a ME F1D    Ing. Stonavský, Ing. Kornatovský 

stavu přípravy kalendáře soutěží na rok 2019   Ing. Bartovský 
stav přihlášek na mezinárodní soutěže    Ing. Vosejpka 

návrhy na změny ve Sportovním řádu FAI    T. Ciniburk  
návrhy na změny ve Sportovním řádu ČR    T. Ciniburk 
příprava na jednání CIAM FAI     Ing. Bartovský 
(rozhodčí, techničtí delegáti, ocenění)     
reprezentace na r. 2020- návrh repre družstev   Ing. Vosejpka  
informace o stavu rozhodčích     Ing. Čihák   
schválení seznamu lektorů pro r. 2020    Ing. Čihák 
různé          členové předsednictva 
 

5. schůze 2. prosinec – pondělí   místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů       Ing. Cejnar      

informace z jednání předsednictva SMČR    Ing. Cejnar   
informace o výsledcích repre na MS a ME    Ing. Vosejpka 

informace o účasti na MS a ME v r. 2019    Ing. Vosejpka 
projednání a schválení kalendáře soutěží na r.2020   Ing. Bartovský 

kritéria pro reprezentaci na rok 2020 repre pro 2021 Ing. Vosejpka     
příprava vyhodnocení nejlepších sportovců    Ing. Cejnar 

návrh plánu práce předsednictva 2020    Ing. Cejnar  

různé           členové předsednictva 
 

 
V Praze dne  3.12.2018 

 
Zpracoval: Ing. Petr Cejnar 

 


