Zápis
z 1. zasedání předsednictva
Klubu lodních modelářů ČR v roce 2018
Kdy: v sobotu dne 24. 03. 2017 v 16:30 hodin
Kde: ve velké zasedačce budovy TJ SLAVIA Hradec Králové, Víta Nejedlého 1216
Přítomni: Alois Vašíček, Martin Houska, Stanislav Jakeš, Petr Vaněrka, Ludvík Kostelanský, Zdeňka
Dostálová
Omluveni: Pavel Novotný
Program:
1) Zahájení – předseda
2) Kontrola zápisu 2/2017 a výsledku konference KLoM 2018 - předseda
3) Zprávy ze SMČR - zpráva předsedy KLoM a příp. předsedy SMČR
- předpokládané dotace MŠMT v roce 2018 - z dotačních titulů MŠMT pro rok 2018 se dosud řeší
dotace z programu REPRE a SPORT. Stav k 12.3.2018, další programy nejsou známy
řešení – vyšší startovné dle sport. řádu rozmezí 100 - 500,- vedoucí sekcí upozorní pořadatele
- plán na poskytnutí finančních prostředků na repre v r 2018 - byly předloženy rozpočty
jednotlivých odbornostních klubů na reprezentaci v r. 2018 – v rámci KLoM bylo požádáno o dotaci
na výjezd IMBRA FSR Francie, C Rumunsko
- plán výjezdů mikrobusu - zatím předloženy tyto požadavky:
21.04.- 22.04.
KPlM Maďarsko
05.07 - 14.07.
KLeM Švýcarsko
06.08 – 10.08.
KLeM Bulharsko
29.08. – 11.09. KloM Rumunsko
- Soustředění talentované mládeže příspěvek - předsedové jednotlivých odborností předloží
požadavky na příspěvky na soustředění talentované mládeže do 15.4.2018 na sekretariát SMČR soustředění se mohou zúčastnit pouze členové SMČR (dle požadavků z roku 2017)
- Návrh na revizi stávajících www stránek SMČR – na příští jednání předsednictva připraví členové
návrhy řešení
- Předběžné termíny zasedání předsednictva SMČR v r. 2018 21.5., 17.9. a 26.11.

4) Zprávy z Navigy
- nový web
- kalendář (objevilo se v ME FSR H/O Polsko – 4.-8.7.2018), seznam rozhodčích
5) Výjezdy na MS a ME 2018
30/07/18
11/08/18 IMBRA Francie - Egletons MS
FSR
01/09/18 09/09/18 NAVIGA Rumunsko
MS
C
6) Příspěvky na výjezdy reprezentačních družstev
- bude se řešit na příštím zasedání SMČR, je zažádáno

7) Finanční příspěvky na mistrovské soutěže
Klíč přerozdělení finančních příspěvků na MiČR pro rok 2018 – kvalifikovaný výpočet dle
výsledků v minulé sezóně:
sekce NS
32 %
sekce FSR
22 %
sekce M
27 %
sekce S
12 %
sekce C
7%
pozn.: celková suma pro pořádání soutěží MiČR přidělena SMČR pro KLoM může být i 0,- Kč

8) Doškolování rozhodčích 2018
a. Sekce NS – provedeno školení 17.03.2018, seznam rozhodčích bude aktualizován na webu
sekce

b. Sekce FSR – platí do roku 2020
c. Sekce C, M – se prodlužuje plošně licence 2 roky
d. Sekce mládež – vypracuje pravidla pro závodníky a metodické pokyny pro rozhodčí

9) Různé
a. doplnění informací ze sekcí na web KLoM (seznamy rozhodčích, propozice soutěží, výsledky,
repre družstva – kde je aktuální)
b. sekce NS – seriál NS 2018 má 6 soutěží z toho 4 budou započítány do celkového výsledku
seriálu
c. model hobby (25. – 28. 10. 2018) – vedoucí sekcí zajistí účast své sekce
d. maker faire prague (23. – 24. 06. 2018) – nový veletrh, možná zajímavý
e. sdružení sportovních svazů (SSS) – umožní SMČR zveřejňovat aktuální články z modelářských
akcí (zaslané max. v den po soutěži), poskytne právní podporu, a jiné – ale je nutno požádat –
vedoucí sekcí mohou začít využívat

10) Závěr
a. Úkoly
b. A. Vašíček vznese dotaz na sekretariát SMČR jestli KLoM vyčerpal veškeré prostředky z dotací
Českého Olympijského výboru (mělo by z loňského roku KLoM zbýt 20.000,- na materiál z ČOV
– nevyčerpáno v sekci EX)
c. A. Vašíček požádá o možnost zapracování do správy webu, že správce sekce může editovat
pouze svoji sekci nikoli ostatní sekce v odbornosti
d. A. Vašíček vznese na zasedání předsednictva SMČR dotaz na uveřejňování informací (např.
výsledkové listiny, seznamy rozhodčích,...) v souladu s GDPR
e. Z. Dostálová pošle návrh na webové stránky A. Vašíčkovi a ten předloží předsednictvu SMČR
f. příští předsednictvo bude na podzim (cca listopad) v Praze o víkendu
g. pro vedoucí sekcí – doplnění informací ze sekcí na web KLoM (viz. bod 9a)
h. pro vedoucí sekcí – zajistí účast modelářů svých sekcí na model hobby případně na novém
veletrhu maker faire prague
Zdenka Dostálová – místopředseda KLoM
Alois Vašíček – předseda KLoM

