
Z Á P I S  
z 2. zasedání předsednictva Klubu lodních modelářů ČR 2016 
Zasedání se konalo dne 29. října 2016 v malé zasedačce budovy TJ SLAVIA Hradec 
Králové. 

Přítomni: Luděk Mátl - předseda, Petr Vaněrka - FSR, Ing. Zdenka Dostálová - M, 
Ing. Jan Jedlička - NS, Pavel Novotný - S,  Jiří Lejsek -tajemník, Mgr. Miroslav 
Navrátil - předseda SMČR 

Omluvili se: Alois Vašíček – C – mimo ČR 

1.  Zahájení – předseda 
 

2.  Kontrola zápisu 1/2016  - předseda  
- různé požadavky sekcí na nový web, komplexní řešení drahé => nové webové řešení tedy 
nebude vyvíjeno, každá sekce si bude řešit individuálně dle svých potřeb, informace na webu 
KLOM dostačující 
- volební řád – bude diskutován v bodu různé 
- dopis p.Foltýna byl zodpovězen SMČR 

 
3.  Zprávy ze SMČR  
 
- zpráva  předsedy KLoM a příp. předsedy SMČR 
- průběžné informace emailem, info na webu SMČR 
- dotace z olympijského výboru letošním rokem v současné podobě končí, veškeré 
prostředky půjdou do MŠMT, které je bude následně přerozdělovat (kritéria zatím nejsou 
k dispozici) 

 
4. Zprávy z Navigy – vedoucí výjezdů 
- sekce C – úspěšný výjezd, Naviga udává nově i pořadí 
- sekce FSR Naviga – ME – Polsko, perfektní areál + zájem města a místních organizací, 
nižší účast, nebylo rozděleno dle kategorií, jednání nebylo, účast D. Matysika. 
- sekce FSR IMBRA – MS –  Holandsko, vybudováno na zelené louce, ale OK, plato dobré, 
přípravný prostor horší, celkový dojem lepší z ME v Polském Jaworu, 2017 – ME Maďarsko, 
2018 - MS Francie, 2020 – MS Itálie, zavedení modré vlajky se neosvědčilo (chaos, nástroj 
moci) 
- sekce M – ME Maďarsko - viz. sekce M 
- sekce NS – ME Rusko – západní státy se neúčastnily, minimální účast splněna, propozice 
pozdě, organizace laxní, sekce NS bude nahlašovat změny pravidel  

 
5 . Výjezdy na MS a ME 2016 

 - MS C Naviga Kaliningrad, Rusko 04. – 11. 09. 2016  

 - ME FSR NAVIGA Jawor, Polsko 01. – 11. 08. 2016 

 - MS FSR IMBRA – Sparmwoode, Holandsko 01.- 08.  2016 

 - ME M Naviga–Nagykanisza, Maďarsko 30.07. – 07.08. 2016 

 Zprávy vedoucích předneseny 

6.  výjezdy reprezentačních družstev – vyúčtování 

Předseda M. Navrátil poděkoval všem vedoucím výprav za dodání podkladů k vyúčtování 
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7. Doškolování rozhodčích 2016   
   
Nejsou požadavky na doškolení rozhodčích 

 
8. Sportovní řád 
Sekce C, FSR, S – beze změn 
Sekce M, NS, všeobecný – aktualizované verze s platností od 29.10.2016 

 
9. Odstoupení z funkce tajemníka k 31. 12. 2016 
- viz. příloha 
- předsednictvo bere na vědomí 
- administrativní funkci tajemníka, převezme od 1.1.2017 Z.Dostálová 

 
10. Různé – vedoucí sekcí – požadavky, návrhy  
- Dosud známá místa a data ME a MS 2017 
FSR IMBRA –  .-27.8.2017    ME Maďarsko - Orosháza 
FSR Naviga –            MS Polsko – Jawor – termín není dosud znám 
NS Naviga –    -3.-11.7.2017  MS Polsko Orneta 
S Naviga –    - květen 2017  MS Maďarsko 
M Naviga –    - srpen 2017   MS Maďarsko – Nagykanisza 
Sekce C –    - pro rok 2017 není hlášeno žádné mistrovství 
 
- informace 
Sekce NS – dění okolo tříd EX - dle informace J. Jedličky je zájem o znovuobnovení sekce 
EX, v případě aktivního přístupu a nahlášení 5 soutěží na rok 2017 bude na první zasedání 
v roce 2017 přizván jako host Ing. Zdeněk Bašta 
 
- širší reprezentace jednotlivých sekcí – schváleno, zveřejní vedoucí sekcí 
  
ÚKOLY 

- vedoucí sekcí dodají předsedovi KLoMČR úspěchy (medailové umístění) 
z vrcholových mezinárodních soutěží 
 

- příprava voleb 2018 – vedoucí sekcí zašlou své připomínky předsedovi KLOM do 
31.12.2016 
 

- V závěru poděkoval předseda odstupujícímu tajemníkovi za dlouholetou práci. 
 
Zapsala v PC Ing. Zdenka Dostálová 
 
Zápis ověřil : Jiří Lejsek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha 1 
 

Odstoupení z funkce tajemníka KLoM ČR 
 
- do funkce tajemníka jsem nastoupil po ukončení mého osmiletého působení ve 
funkci předsedy KLoMČR a současně i tajemníka tedy v roce 1986, dohromady tedy 
30 let. Termín k ukončení mé činnost tajemníka KLoM ČR oznamuji k 31. 12. 2016 a 
předpokládám, že jej předsednictvo přijme.  
- na konci současného roku dosáhnu věku 82 let, což samo o sobě je jistě důvod k 
ukončení mé funkce, když původně uvažovaných 80 jsem  již o 2 roky přetáhl. Navíc 
se k tomu přidávají i zdravotní problémy, které mě v činnosti omezují (skolioza 
páteře, zhoršující se sluch a p). 
- modelářství jsem se věnoval od 9 let, tedy leteckému a od roku 69 i lodnímu, které 
později převládlo. Nejen že jsem sám stavěl, létal či jezdil, ale již o deset let  později  
jsem organizoval  řadu soutěží leteckých (oblíbené „Májové“ na letišti tehdejšího 
Orličanu, kam se sjíždělo téměř dvě stě modelářů z Čech, Moravy i Slovenska). 
22 let jsem vedl kroužky leteckých ale hlavně lodních modelářů-žáků ve Vys. Mýtě. 
V lodním modelářství jsem organizoval nejen mezinárodní a mistrovské soutěže, byl 
jsem jako mezinárodní rozhodčí zván do jiných pořadatelských zemí. Byl jsem i 
autorem několika tematických výstav lodních modelářů – maketářů.  
- byla to činnost radostná, někdy i náročná. Vyžadovala dost pravidelnou práci, jak v 
domácím prostředí (práci pro předsednictvo, tvorba kalendářů soutěží Zpravodaje 
KLoM ČR) a úpravy a změny všeobecných, a mezinárodních pravidel vč. styku 
s Navigou a byl jsem i oceněn „Zlatou jehlou Naviga“ v roce 1998.    
- Doporučuji předsednictvu jako vhodný typ pro práci v této funkci osobnost Ing. 
Zdenky Dostálové, která ve styku s Navigou má i velký bonus v perfektní znalosti 
angličtiny. 
- Děkuji všem, kteří se mnou spolupracovali a přeji všem lodním modelářům co 
nejlepší výkony, radost z modelaření a všem funkcionářům a rozhodčím správná 
rozhodnutí.  
         Jiří Lejsek, CZ - 61 - 09 
Kostelec nad Orlicí 25. 10. 2016   
 


