
ZÁPIS ze zasedání č.2 - KLeM ČR        

konané dne 8.3.2022 - online 
 

Za předsednictvo KLeM ČR přítomni: 

Předseda:   Tomáš Ciniburk - TCI 

Místopředseda:  Ing. Vladislav Plichta - VPL 

   

Členové předsednictva: Ing. Tomáš Bartovský - TBA     

    Ing. Ivo Kornatovský - IKO 

    Ing. Jan Vosejpka - JVO  

    Mgr. Jan Čihák – JCI 

    Mgr. Roman Kalandra - RKA  

Svaz Modelářů ČR:  Ing. Jan Žemlička - JZE 

 
Program jednání: 
 

1. kontrola plnění úkolů                                                  TCI 

 
Aktualizace údajů na webu JVO – obratem – přístup vytvoří pro JVO TCI.   probíhá 
 
Plán práce – dopracován viz. příloha č.1 tohoto zápisu     VPL 
  
Rozpočet připraví VPL – JVO doplní výjezdy, JCI MČR, IKO podporu mládeže.  probíhá 
 

2. Aktualizace seznamu a adresáře funkcionářů KLeM ČR      JCI 

JVO – osloví šéftrenéry – aktualizace probíhá  

3. Příprava na účast na výstavě Modely 2022       TCI 

Na stánku KLeM ČR se zúčastní TCI, RKA a TBA v pátek. V sobotu Petr Kindelmann a spol. 

Vystaven bude billboard, RES model, seznam modelů a vysílačů pro mládež atd. 

4. Plán práce na rok 2022 viz. příloha 1. 

5. Rozdělení gum do gumicuků pro rok 2022, schváleno dle kritérií a požadavků jednotlivých klubů. 

Aktuální stav vydaných bude zveřejněn na webu KLeM – TCI. JZE objedná dalších 50 gum do 

gumicuků.  

6. RC soupravy jsou rozdělovány dle pravidel a žádostí jednotlivých klubů. V současné době je 

požádáno o 40 kusů RC souprav.  Seznam bude zveřejněn na webu KLeM. Všechny žádosti jsou 

schváleny. Vyzvednutí je možné po telefonické dohodě na sekretariátu Svazu modelářů. Zbylo 18 

kusů RC souprav. Žádosti o přidělení těchto zbylých kusů zasílejte do uzávěrky - 10.4.2022. 

7. Všechny vydané materiály, stavebnice, RC soupravy, gumy atd. budou zveřejňovány na webu 

KLeM. – TCI ve spolupráci IKO. 
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8. KLeM akceptuje nabídku firmy Pila Star na slevu na balzu pro modelářské kroužky. Kritéria a 

pravidla zveřejní TCI na webu KLeM.  

9. Na webu KLeM vznikne seznam modelářských kroužků včetně čísla příslušného modelářského 

klubu a kontaktů na vedoucí modelářských kroužků. TCI, IKO 

 
Zapsal: VPL 
Dne 8.3.2022 
 
Schváleno předsednictvem 
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Příloha č.1 zápisu č.2 - 2022 

Plán činnosti na r. 2022  

1. schůze 5.3.2022 – již proběhla    místo Pardubice 

Rozdělení kompetencí       všichni 

Stanovení úkolů na předsednictvo 8.3.2022    TCI 

Aktualizace údajů na webu       JVO 

 

2. schůze 8.3.2022      online 

kontrola plnění úkolů                                               TCI 

aktualizace seznamu a adresáře funkcionářů KLeM ČR   JCI   

příprava na účast na výstavě Modely 2022    TCI 

plán práce a rozpočet        VPL – JVO, JCI, IKO 

 

 

3. schůze duben (dle znalosti rozpočtu Svazu modelářů)      online 

kontrola plnění úkolů       TCI   

informace z jednání předsednictva SMČR    TCI 

příprava a zajištění mezinárodních soutěží    JVO  

příprava výjezdů reprezentace v r. 2022     JVO 

finanční zajištění výjezdů reprezentace    TCI 

organizační zajištění mistrovství republiky 2022    JCI 

informace o finančním zajištění M ČR     JCI 

podklady pro jednání CIAM FAI     TBA   

rozpočet předsednictva KLeM ČR na rok 2022   TCI, JZE, VPL 

různé         členové předsednictva 

 

  



 

 

ZÁPIS č. 2– 2022 – předsednictva KLeM ČR ze dne 8.3.2022 -  4 | 5 
 

4. schůze červen       online  

kontrola plnění úkolů       TCI 

stav příprav leteckého zákona      TCI, RKA 

informace z jednání předsednictva Svazu modelářů   TCI  

informace z jednání CIAM FAI      TBA  

vypsání MČR na r. 2023      JCI 

stav přípravy reprezentačních družstev    JVO 

vypsání mezinárodních soutěží na r. 2023    JCI 

informace o plnění koncepce rozvoje mládeže   IKO 

zabezpečení propagačních akcí KLeM     VPL 

podpora mládeže ve školním roce 2022-23    IKO     

různé          členové předsednictva 

 

5. schůze říjen       místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů       TCI 

stav příprav leteckého zákona      TCI, RKA   

stavu přípravy kalendáře soutěží na rok 2023   TBA 

návrhy na změny ve Sportovním řádu FAI    TCI  

návrhy na změny ve Sportovním řádu ČR    TCI 

příprava na jednání CIAM FAI      TBA 

(rozhodčí, techničtí delegáti, ocenění)     

informace o stavu rozhodčích      JCI   

schválení seznamu lektorů pro r. 2023    JCI 

různé          členové předsednictva 
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5. schůze prosinec      místo Praha SMČR 

kontrola plnění úkolů       TCI 

stav příprav leteckého zákona      TCI, RKA      

informace z jednání předsednictva SMČR    TCI   

informace o výsledcích repre na MS a ME    JVO 

informace o účasti na MS a ME v r. 2023    JVO 

projednání a schválení kalendáře soutěží na r.2023   TBA 

reprezentace na r. 2023 - návrh repre družstev   JVO 

stav přihlášek na mezinárodní soutěže 2023    JVO 

příprava vyhodnocení nejlepších sportovců    TCI 

návrh plánu práce předsednictva 2023    VPL  

různé           členové předsednictva 

 

8.3.2022 

Zpracoval: VPL 

 

 

 


