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KONFERENCE KLoM ČR 2022 

 12.2.2022, Jídelna ZŠ Čelákovice, od 10,00 hod. 

 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího konference, schválení programu konference 

3. Volba mandátové komise 
4. Volba návrhové a volební komise  
5. Zpráva o činnosti KLoM za uplynulé volební období 
6. Diskuse 
7. Vystoupení hostů valné hromady  
8. Volby členů předsednictva KLoM  

Přestávka na oběd 
9. Volba předsedy a místopředsedy KLoM ČR 
10. Diskuse k návrhu Stanov Svazu modelářů České republiky z.s. 
11. Návrh usnesení  
12. Závěr, ukončení konference  

 

1. Zahájení 

Dámy a pánové, delegáti konference a vážení hosté, jménem předsednictva KLoM vás vítám na 

dnešní konferenci. Dovolte mi, abych omluvil předsedu SMČR pana Jana Žemličku, který se dnes 

účastní dvou odbornostních konferencí a naši navštíví odpoledne. 

Program dnešní konference byl zveřejněn 05.01.2022 na webu KLoM a dále jste ho obdrželi 

elektronickou poštou dne 12.1. 2022. 

Předsednictvem navržený program konference je v souladu se stanovami SMČR, výtah ze 

stanov SMČR – postup při volbě orgánů SMČR a republikových odborných svazů byl zveřejněn 

5.1. na stránkách KLoM ČR. 

2. Volba předsedajícího konference, schválení programu konference 

Místopředseda KLoM navrhnul, že povede konferenci KLoM. 

Má někdo z delegátů jiný návrh. 

Z pléna nezazněl žádný jiný protinávrh.  

Návrh k hlasování – Konference pověřuje řízením konference pana Stanislava Jakeše. 

Hlasování: Pro: 267; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Stanislav Jakeš byl pověřen řízením konference. 
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Předsedající přednesl program konference.  

Má někdo z delegátů připomínky k navrženému programu nebo návrh na doplnění? 

Předsedající vyzval přítomné ke sdělení připomínek k programu.  

Z pléna nezazněl žádný jiný protinávrh. 

Návrh k hlasování – Konference schvaluje program konference.  

Hlasování: Pro: 267; Proti: 0; Zdržel se: 0  

Program konference byl schválen. 

 

3. Volba mandátové komise 

Návrh na složení mandátové komise: 

Petr Vaněrka, Pavel Dostál, René Walenta. 

Hlasování: Pro: 256; Proti: 0; Zdržel se: 11  

 

4. Volba návrhové a volební komise 

Návrhy na složení komisí: 

Návrhová: Zdeňka Dostálová, Ladislav Douša, Jan Jedlička. 

Hlasování: Pro: 267; Proti: 0; Zdržel se: 0  

Volební: Tomáš Ciniburk, Jiří Vlach, Pavel Zajíc. 

Hlasování: Pro: 267; Proti: 0; Zdržel se: 0  

Komise byly řádně zvoleny, žádám jejich členy, aby se ujaly svých funkcí a zahájily činnost. 

Zpráva mandátové komise 

Pozvánkou a připojenou návratkou pro nahlášení delegátů na konferenci bylo osloveno celkem 28 

klubů s 344 členy starších 18 let. Jeden z klubů nesplnil podmínku platného předsedy, takže jen 27 

klubů mělo oprávnění delegovat své delegáty. Těchto 27 klubů má 331 oprávněných členů 

hlásících se k odbornosti KLoM s volebním právem. Návratka s údaji o delegátech přišla od 16 

klubů s delegáty ze svých klubů, dalších 5 klubů využilo možnost jmenovat delegáta z jiného klubu. 

Dohromady tito delegáti zastupují 267 oprávněných členů tj. 80,7 %.  Vzhledem k účasti delegátů 

zastupujících nadpoloviční většinu oprávněných členů, má konference oprávnění přijímat všechna 

opatření pro nadcházející čtyřleté období.  

Všichni delegáti mají zaplacené příspěvky na rok 2022 a jsou řádnými členy SMČR, starší 18 let a 

jsou oprávněni volit. Konference JE schopná se právoplatně usnášet. 

Zpráva mandátové komise viz příloha č. 1. 
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5. Zpráva o činnosti KLoM za uplynulé volební období 

Nejprve přednesl zprávu o činnosti KLoM předseda Alois Vašíček. 
Stručný výtah z přednesené zprávy: 
Alois Vašíček pozitivně zhodnotil obnovení sekce Mládež, pořádání žákovských mistrovstvích 
ČR. Díky jiné struktuře rozdělování finančních příspěvků na úrovni předsednictva SMČR byly 
každoročně na podporu mládeže a žákovské soutěže získáván „nezávislý“ příspěvek, který i 
převyšoval částku získávanou na pořádání seriálových soutěží MiČR pořádaných jednotlivými 
sekcemi. U jednotlivých sekcí došlo ke stabilizaci vztahů mezi sekcemi, pořadateli a závodníky. V 
průběhu funkčního období se bohužel s pracovních důvodů nestihl věnovat funkci předsedy 
KLoM, takže postupně převedl řízení KLoM na místopředsedu Stanislava Jakeše. 
 
Zpráva předsedy KLoM byla ještě doplněna zprávou místopředsedy KLoM Stanislava Jakeše. 
Obě zprávy jsou v příloze zápisu (příloha č.2). 

 
6. Diskuse 

V rámci diskuze využil Ladislav Hanuška přítomnost viceprezidentky NAVIGA a vedoucí sekce M 
Zdeňky Dostálové a přednesl dotaz k představení aktuálního dění v Navize po změně 
předsednictva. 

Zdeňka Dostálová stručně seznámila s hlavními kroky nového presidia – ověření registrace 
(stále v Rakousku), založení bankovního účtu, jednání s pořadateli mezinárodních mistrovství. 
Toto bylo výrazně narušeno proticovidovými opatřeními, což vedlo v roce 2020 ke zrušení všech 
akcí, v roce 2021 většiny. Z těchto důvodů NAVIGA snížila členské příspěvky na 100€ bez dalších 
plateb za sekce. Pro rok 2022 je jednáno s pořadateli, bohužel z důvodu pravděpodobně ještě 
stále omezeného celosvětového cestování, budou tyto akce asi jen kontinentální, tedy ME. 
Covidová opatření omezila i možnosti řízení mezinárodní organizace, předsednictvo přešlo na 
virtuální zasedání, u zasedání členů organizace se to zatím nepodařilo, zejména z důvodu 
technického zázemí členů NAVIGA. Pravidelné generální zasedání v říjnu 2021 bylo jen 
korespondenční.  K rozšíření virtuálního způsobu řízení, výměny informací i na technické 
skupiny, zasedání sekcí, celé NAVIGY zazněly připomínky i z pléna konference – Martin 
Tomášek, Stanislav Jakeš podpořili to, že i pro tuto úroveň komunikace je potřeba zavést 
virtuální zasedání.  

Jiný dotaz v diskuzi nebyl přednesen. 

7. Vystoupení hostů valné hromady  

Předseda SMČR Jan Žemlička se vzhledem k přítomnosti až v odpoledních hodinách zapojil až 
do diskuse k návrhu stanov SMČR. 
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8. Volby členů předsednictva KLoM  
 

Předseda volební komise Tomáš Ciniburk seznámil delegáty s průběhem a organizací voleb. 

Jednotlivé sekce vybraly do předsednictva své zástupce, předsednictvo navrhovalo kandidátku 

podle závěrů, které byly předány ze sekcí v závěru roku 2021. Do sekce NS byl zástupce zvolen 

internetovým hlasováním, do zbývajících sekcí podle dohody nebo volbou na závěrečné poradě 

v roce 2021. Kandidáti jsou uvedeni na bílých volebních lístcích č. 1, které delegáti obdrželi při 

prezentaci. Volby jsou konány dle stanov s tím, že je dbáno na maximální samostatnost sekcí. 

Volí se ucelená sestava předsednictva. Přesný způsob počítání hlasů a klíče ke zvolení byl 

schválen na předsednictvu 3/2021 KLoM dne 2.12.2021 a je přílohou zápisu tohoto 

předsednictva. Ve volebním lístku není dovoleno škrtat. Na předsedu volební komise nebyly 

vzneseny žádné dotazy. 

Stávající předsednictvo doporučuje delegátům, aby svojí volbou potvrdili sekcemi vybrané 

zástupce. Kandidáti na vedoucí sekcí byli představeni předsedajícím: 

- Sekce C – Martin Tomášek 

- Sekce FSR – Petr Vaněrka 

- Sekce M – Zdeňka Dostálová 

- Sekce Mládež – Ludvík Kostelanský 

- Sekce NS – Tomáš Jakeš 

- Sekce S – Pavel Novotný 

Ke kandidátům na členy předsednictva nebyly vzneseny žádné dotazy. 

Předsedající konference požádal volební komisi, aby volbu předsednictva provedla v průběhu 

polední přestávky, která potrvá do 12:15 hod. 

Vyhlášení výsledků voleb předsednictva KLoM 

Předseda volební komise Tomáš Ciniburk vyhlásil výsledky voleb členů předsednictva. 

Delegátům konference s právem volby bylo vydáno 23 hlasovacích lístků s 267 hlasy. Při 

otevření urny a kontrole hlasovacích lístku bylo zjištěno, že do urny bylo vhozeno 23 

hlasovacích lístků, 0 neplatných lístků.  

C – Martin Tomášek – pro 267 hlasů tj. 100 %, proti 0, zdržel se 0 hlasů  

FSR – Petr Vaněrka – pro 267 hlasů tj. 100 %, proti 0, zdržel se 0 hlasů  

M – Zdeňka Dostálová – pro 267 hlasů tj. 100 %, proti 0, zdržel se 0 hlasů  

Mládež – Ludvík Kostelanský – 267 hlasů tj. 100 %, proti 0, zdržel se 0 hlasů  

NS – Tomáš Jakeš – pro 267 hlasů tj. 100 %, proti 0, zdržel se 0 hlasů  

S – Pavel Novotný – pro 243 hlasů tj. 91 %, proti 12, zdržel se 12 hlasů  
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Všechny volební lístky jsou platné, volby proběhly v souladu s volebním řádem a předsednictvo 

bylo řádně zvoleno. 

9. Volba předsedy a místopředsedy KLoM ČR 

Předsednictvo KLoM obdrželo následující kandidáty: 

Předseda KLoM – Stanislav Jakeš, 

Místopředseda KLoM – Petr Vaněrka. 

Kandidáti se představili a představili své vize. Na kandidáty nebyly vzneseny dotazy. 

Předsedající přerušil jednání konference a požádal Volební komisi, aby rozdala volební lístky a 

v průběhu přerušení konference provedla volbu předsedy a místopředsedy KLoM ČR.  

Předseda volební komise Tomáš Ciniburk vyhlásil výsledky voleb předsedy a místopředsedy. 

Delegátům konference s právem volby bylo vydáno 23 hlasovacích lístků s 267 hlasy. Při 

otevření urny a kontrole hlasovacích lístku bylo zjištěno, že do urny bylo vhozeno 23 

hlasovacích lístků, 0 neplatných lístků.  

Kandidáti na předsedu KLoM – Stanislav Jakeš pro 267 hlasů tj. 100%, proti 0, zdržel se 0 hlasů 

Kandidáti na místopředsedu KLoM – Petr Vaněrka pro 262 tj. 98 %, proti 0, zdržel se 5 hlasů 

Zpráva volební komise viz příloha 3. 

10. Diskuse k návrhu Stanov Svazu modelářů České republiky z.s. 

Stanislav Jakeš seznámil delegáty s důvodem změny stanov a filozofií tvorby, základní 
strukturou. Byly vysvětleny následující kroky – sběr připomínek z konferencí, zpracování 
pracovní komisí do podoby pozměňujícího návrhu za komisi. Všichni členové SMČR však mají i 
nadále možnost poslat vlastní pozměňovací návrhy do 20.3.2022. 
Několik připomínek bylo k čl. 5 Členství SMČR, Klubové členství, bod 5.: 
Každý člen může být členem pouze jednoho modelářského klubu. Proti tomu se dále uvádí v čl.6 
bod 3 přihlásit se k více odbornostním klubům. 
Vysvětlení k tomuto:  

1. může docházet k záměně při použití slova „klub“ na dvou místech – modelářský klub = 
pobočný spolek, pak odbornostní klub – spojení jednotlivých členů SMČR z různých 
pobočných spolků s jednou odborností s cílem nastavení pravidel, soutěží, … v této 
odbornosti. Z důvodu nezáměnnosti se v návrhu zmiňuje jako bod k hlasování změna 
slova „klub“ na odbornostní úrovni – použít „komise“, nebo „komora“.  

2. Jeden člen SMČR registrovaný v jednom pobočném spolku – modelářském klubu se 
zabývá – modelaří ve více odbornostech – to řeší evidenční karta klubu, může mít 
zakřížkováno všech šest odborností, ale z důvodu uplatnění svých členských práv si 
jednu odbornost bude muset zvolit jako hlavní, v té pak bude mít právo se účastnit 
odbornostní konference.  
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3. Stejný případ jako bod 2, ale např. zázemí domácího klubu je pro něj nedostatečné pro 
2., 3., 4.,…. odbornost, např. potřebuje využívat letiště jiného LMK. Zde nemůže jít a 
přihlásit se u tohoto LMK jako řádný člen pobočného spolku, protože tím vzniká členství 
v SMČR, a to už má. Cestou je dohoda s tímto druhým pobočným spolkem o využívání 
jejich zázemí, na základě toho po něm může chtít nějaký „klubový“ příspěvek (ne platbu 
do SMČR). Vznikla by tím jakási forma hostování. K tomu případu bylo jak Stanislavem 
Jakešem a Tomášem Ciniburkem, členům pracovní skupiny „Nové stanovy“ tak 
přítomným předsedou SMČR řečeno, že by bylo vhodné takovýto případ řešit směrnicí, 
případně by směrnice mohla obsahovat i podmínku, že „hostovaný“ člen SMČR by 
neměl mít větší povinnosti než domácí – klubový poplatek, brigádnické hodiny a 
podobně. V tomto případě bude mít pořád jen jedno členství v SMČR tedy jedno licenční 
číslo – svého domácího klubu. Do budoucna se plánuje, že bude 6místné členské, 
licenční číslo bez zakódování čísla klubu. 
 

K jiným bodům návrhu stanov nebyl vznesen konkrétní dotaz. 

 
11. Návrh usnesení  

 

Návrh usnesení po jednotlivých bodech přednesla Zdeňka Dostálová, předsedkyně návrhové 

komise. 

Delegáti měli možnost připomínkovat či doplnit usnesení. Nakonec bylo hlasováno o schválení 

konečného znění návrhu usnesení. 

Výsledek: hlasování se zúčastnilo 23 přítomných delegátů zastupující 267 oprávněných členů. 

Pro 267 hlasů tj 100 %, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení z konference bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů delegátů. Text 

schváleného usnesení je v příloze 4 tohoto zápisu z konference. 

 
 

12. Závěr, ukončení konference  
 

Schválením usnesení byl vyčerpán program dnešní konference.  
 

Nově zvolený předseda KLoM ČR Stanislav Jakeš poděkoval delegátům za účast a popřál 
úspěšné nadcházející volební období.  
 

Zápis sestavil: Stanislav Jakeš, dne 12.02.2022 

Zápis ověřili: Zdeňka Dostálová, Petr Vaněrka, dne 12.02.2022 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 – Zpráva místopředsedy Stanislava Jakeše o činnosti 
Předsednictva KLoM ČR  

Vážení delegáti a hosté konference KLoM ČR vítám Vás na konferenci KLoM.  

V uplynulém čtyřletém období jsem už v první polovině několikrát zastupoval předsednictvo KLoM na 

jednání předsednictva SMČR. Po zvolení Zdenky Dostálové do prezidia Navigy v roce 2019 a jejím 

následném odstoupení z pozice místopředsedkyně předsednictva KLoM, jsem byl předsednictvem KLoM 

zvolen místopředsedou KLoM. Tím jsem se zapojil do organizování předsednictev KLoM a jednání 

s předsedou SMČR v průběhu roku. Na podzimním zasedání předsednictva KLoM v roce 2020 pak 

předseda p. Vašíček z časových důvodů opustil aktivní účast na dění předsednictva KLoM, takže 

v podstatě vykonávám i všechny povinnosti předsedy KLoM. 

Jeden z úkolů poslední konference SMČR byl přehodnotit stav stanov SMČR a případně je přepracovat. 

Na podzim 2018 se nám podařilo vytvořit první pracovní skupinku ve složení jeden lodní modelář, já, 

jeden plastikový modelář a předseda SMČR. Hned na prvních schůzkách jsme konstatovali, že jen drobné 

doplnění stačit nebude, protože část stanov byla v rozporu s NOZ. Bohužel kvůli Covidovým opatřením 

došlo k přerušení této práce a navázání na ni až začátkem roku 2021. Naštěstí se k nám připojilo ještě 

několik modelářů, většinou leteckých, s kterými jsme nakonec i s pomocí JUDr. Ertla dotáhli nový text do 

podoby Návrhu stanov, který byl zveřejněn na podzim 2021. 

Tak jak už uvedl předseda p. Vašíček, po konferenci se nám podařilo obnovit sekci Mládež, kterou si vzal 

na starost p. Kostelanský. Díky jeho vazbě na moravskoslezské modelářské kroužky působící při školách 

či DDM se žákovských mistrovství účastnili jak žáci z českých klubů, převážně klubů SMČR tak 

moravskoslezských DDM či škol, kteří využili nově zavedené individuální členství do 18 let. Nakonec se 

zapojení žáků rozšířilo i do juniorských mistrovství pořádaných sekcí M a následně to strhlo i dospělé 

k pořádání jedné ze soutěží MiČR  sekce M. 

Podporu sekce Mládež se podařilo i posílit finančně díky jinému rozdělení financí na úrovni 

předsednictva SMČR. Dnes můžeme mluvit o dvou základních skupinách příjmu od Národní sportovní 

agentury – Program pro podporu sportovních svazů (na činnost) a Program podpory reprezentace. 

Z těchto prostředků se pak financují tři základní okruhy – Mistrovské soutěže juniorů a seniorů, Podpora 

mládeže a mládežnické soutěže a pak reprezentace a podpora reprezentantů. Z toho je vidět, že se 

osamostatnila položka pro mládež, která se dříve pokrývala většinou z příspěvku ČOV dříve Sazky. Tedy i 

KLoM dostává „nové“ peníze přímo pro mládež. 

V rámci mezinárodní spolupráce – Naviga, Imbra jsme nejvíce očekávali od generálního zasedání Navigy 

v roce 2019, které nakonec zvolilo zcela nové vedení, ve kterém máme zastoupení v předsednictvu – 

Zdenka Dostálová byla zvolena viceprezidentkou. Plány na změnu informování, přístupu k jednotlivým 

členským zemím, organizátorům a podobně nakonec výrazně ovlivnil Covid. Jedním z prvních rozhodnutí 

bohužel bylo zrušení všech akcí Naviga v roce 2020. Rok 2021 vypadal z počátku nadějněji, nakonec ale 

do léta plánované akce musely být opět zrušeny. Jedinou akcí nakonec bylo MS sekce C v září 

v Chorvatské Rijece. Podzimní generální zasedání bylo nakonec převedeno na korespondenční. V roce 

2022 už prezidium počítá k postupnému návratu mezinárodních akcí, byť jen jako ME. 
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Covid nám vstoupil i do plánování a financování akcí našich členů. České soutěže pořadatelé rušili nebo 

odkládali, u soutěží MiČR se vedoucí sekcí snažili domluvit s pořadateli na uskutečnění alespoň části 

plánovaných soutěží sezóny 2020. Kromě žákovského MiČR a MiČR sekce C, které byly přesunuty či 

plánovány na konec září říjen se v ostatních sekcí MiČR podařila uspořádat. Reprezentační výjezdy se 

nekonaly, takže jsme museli najít cestu využití financí z programu podpory reprezentace na podporu 

reprezentace bez nákladů na výjezdy. To nás nakonec potkalo i v roce 2021. Některé sekce zvolily 

soustředění reprezentantů, některé i materiální podporu reprezentantů. V roce 2020 jsme s tím celkem 

bojovali ještě na podzim, tak jako i ostatní odbornosti, v roce 2021 jsme již byli lépe připraveni a lépe i 

než některé jiné odbornosti jejichž nevyčerpané prostředky jsme využili. Při pořádání MiČR v roce 2021 

již byli jak pořadatelé, tak modeláři natolik flexibilní, že se podařilo uspořádat téměř všechny soutěže ve 

všech sekcích. 

Na poslední konferenci KLoM a následně i SMČR bylo hodně probíráno posílení náboru mládeže, 

zpřístupnění našich akcí veřejnosti. Jeden z těchto konkrétních bodů – individuální členství v SMČR 

alespoň mládeže se nám podařilo protlačit i do závěrů velké konference a později se to i realizovalo.  

S otevřeností našich akcí přímo souvisí Směrnice č. 10. která uvádí druhy akcí, soutěží – veřejné, 

mistrovské, meziklubové, …a podmínky kdo se těchto akcí může zúčastnit, v podstatě jen člen SMČR. 

S tímto jsme nebyli spokojeni. Přepracování směrnic dostalo předsednictvo SMČR jako úkol 

z konference, nicméně po konferenci se se směrnicemi nic nedělo, takže jsme navrhli na předsednictvu 

SMČR přepracování alespoň této směrnice, náš návrh byl zamítnut. V roce 2020 předsednictvo začalo 

postupně projednávat a přepracovávat směrnice. Začalo ekonomicko-hospodářskými a bohužel nakonec 

na tuto č. 10 nedošlo, skončila jen v návrhu, přičemž obměněné předsednictvo už dávalo naději na 

úpravu tak, aby „veřejné“ soutěže byly skutečně pro veřejnost. Protlačení tohoto nám tedy zbývá do 

dalšího období. 

Po konferenci také na návrh KLoM konference došlo k doplnění stanov u účel – výchova mládeže 

k modelářství a obecné technické tvořivosti. Toto a navýšení minimálního členského příspěvku mládeže 

na 100 Kč mělo sloužit k tomu, aby se SMČR či jednotlivé kluby mohly přihlásit do nějakého vyhlášeného 

programu MŠMT s žádostí o dotaci. Povinnost mít minimální členský příspěvek 100 Kč tyto programy 

vyžadují mít minimálně 2 roky. Tedy od roku 2021 se můžeme zapojovat do programů MŠMT, bohužel 

ve většině je nutno předložit konkrétní projekt s rozpočtem a vyhodnocením to více směřuje 

k předložení a zpracování klubem, ne na úrovni SMČR. Tuto možnost zatím žádný klub ani SMČR 

nevyužil. 

Takže za uplynulé období se podařilo stabilizovat fungování sekcí včetně mládeže, v předsednictvu a ani 

z členské základny nejsou známy významné neshody. V budoucnu na předsednictvo čeká pokračování 

v protlačování větší otevřenosti KLoMu svazu veřejnosti, viz stávající směrnice č. 10. Byť se musíme 

snažit tyto případné nezávislé modeláře dostat až na naši stranu do svazu, protože politika financování 

z NSA směřuje k jednoznačnému provázání na počet členů. 

 

Stanislav Jakeš 

Místopředseda KLoM 
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