
ZÁPIS ze zasedání č.5 - KLeM ČR        

konané dne 10.10.2022 – Praha - Svaz modelářů 
 

Za předsednictvo KLeM ČR přítomni: 

Předseda:   Tomáš Ciniburk - TCI 

Místopředseda:  Ing. Vladislav Plichta - VPL 

Členové:    Ing. Tomáš Bartovský - TBA     

    Ing. Ivo Kornatovský - IKO 

    Ing. Jan Vosejpka - JVO  

    Mgr. Jan Čihák – JCI – omluven – kontaktován telefonicky 

    Mgr. Roman Kalandra - RKA  

Svaz Modelářů ČR:  Ing. Jan Žemlička – JZE 

 
Program jednání: 
 

1. stav příprav leteckého zákona         TCI, JZE 

Připomínky Svazu Modelářů prošly třetím čtením 13.10.2022 – očekáváme schválení parlamentem 

v roce 2022. 

2. informace z jednání předsednictva Svazu Modelářů      TCI, JZE 

Přidělené finance na rok 2022 pro celý Svaz Modelářů jsou 3.221.000 CZK. Což je dotace ze strany 

státu a je snížená oproti minulým rokům na hodnotu cca 55%. 

3. informace z jednání CIAM FAI         TBA 

Zasedání se připravuje na prosinec 2022. 

4. vypsání MČR na r. 2023         TBA 

Kategorie F2A nesplnila podmínky pro vypsání MČR – mistrovství pro ro 2023 se nebude konat. 

Jinak platí tabulka ze zápisu č.4. 

5. vypsání mezinárodních soutěží na r. 2023       JVO 

JVO osloví jednotlivé pořadatele a pomůže při registraci soutěže. V případě dotazů jej kontaktujte. 

6. informace o plnění koncepce rozvoje mládeže      IKO 

V roce 2022 realizováno 7 postupových soutěží volných modelů v kategoriích H, A3, P30, F1H, F1G 

a Mistrovství ČR v Moravské Třebové, dále MČR upoutaných modelů v Hradci Králové, v RC 

kategoriích - RCVS v České Třebové a F3L (RES) v Heřmanově Městci (Podhořany), všem 

pořadatelům těchto mládežnických vrcholových soutěží patří velké poděkování. 

V tomto roce se též uskutečnilo několik tradičních soustředění talentované mládeže za podpory 

KLeMČR – Heřmanův Městec, Kopidlno, Holýšov, Varnsdorf, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Hradec Králové, 

Rakovník a několik dalších bez podpory KLeMČR. Velký dík všem pořadatelům. Medializace práce 
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s mládeží probíhá v RC revui (práce kroužků, soutěže, soustředění, mládežnické kategorie) a na 

webu KLeMČR. Podpora modelářských kroužků – podpora kroužků HA3A1, aktualizace 

„upoutaného setu“ a RC vysílačů, nabídka stavebnic RES (Starmade a Resco), proběhlo výběrové 

řízení na model RCHS – příprava nabídky.  

7. podpora mládeže ve školním roce 2022-23       IKO 

Podpora modelářských kroužků – byla opět vypsána podpora kroužků HA3A1, v současné době se 

čeká na dodávku od posledního výrobce, aby se mohla zahájit distribuce do kroužků, připravuje se 

aktualizace „upoutaného setu“ a RC vysílačů, v současné době máme dostatek stavebnic RES 

(Starmade a Resco), proběhlo výběrové řízení na model RCHS a v současné době se řeší možná 

poptávka. Dorazila zásilka gumy na gumicuky RES.  

upoutané sety – 10 kusů dle posledního nákupu – schváleno předsednictvem 

JZE – doobjedná serva pro modely RES – doplnění zásob. 

8. Příprava kalendáře pro rok 2023        TBA 

Kalendář je aktivní na webu KLeM ČR a lze zadávat soutěže do 30.11.2022. Po tomto datu bude 

webová stránka pro přihlašování uzavřena. 

9. Úpravy Sportovního řádu 

a) Trenér RCEO Martin Faltíčko, s doporučením šéftrenéra elektrovětroňů, požádal o zrušení 

kategorie – odsouhlaseno 

b) Šéftrenér volných modelů Jan Čihák požádal o zrušení kategorie A1 – odsouhlaseno 

c) Vzhledem k nečinnosti v kategorii maket vrtulníků, zrušit tuto kategorii - odsouhlaseno 

d) Volná kategorie E20 – modely s elektrickým motorem. Předsednictvo doporučuje dopracovat 

pravidla a pořádat více soutěží, včetně dodání výsledkových listin. Předsednictvo akceptuje 

pravidla jako přípravná před prozatímními pravidla. Kategorie je zajímavá při větším rozšíření. 

e) Výjimka na pořádání MČR v kategorii RCEP není možná. Je to proti Sportovnímu řádu. 

f) Úpravy Sportovního řádu FAI - žádné návrhy nejsou. 

10. Očekáváme návrhy na mezinárodní FAI bodovače, odborné experty a ocenění významných 

modelářských osobností. Termín je do 30.10.2022. 

11. Informace o stavu rozhodčích a schválení seznamu 

Existující stávající seznam je schválen předsednictvem. 
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12. různé           členové předsednictva 

a) VPL – výsledková listina ze SORGu pro účely posílání do kalendáře – kontaktovat Aleše 

Krátkého. 

 

b) Číslo členského průkazu 

Číslo členského průkazu je ve tvaru CZE x-yyy, kde x je číslo klubu, yyy je číslo člena v seznamu 
členů klubu. Za pomlčkou jsou vždy tři číslice.  
Příklady: 
Člen klubu číslo 1, který má v seznamu členů číslo 25, má průkaz číslo CZE 1-025, člen klubu 
číslo 21, který má v seznamu členů číslo 8, má průkaz číslo CZE 21-008, člen klubu číslo 416, 
který má v seznamu členů číslo 127, má průkaz číslo CZE 416-127. 

 

c) Předsednictvo jmenuje nového trenéra F5J Martina Rajšnera  

tel. 608 803 203, email: mrajsner@gmail.com. Předsednictvo tímto také děkuje Tomášovi 

Hrubému za odvedenou práci. 

d) Předsednictvo odvolává trenéra kategorie RCEO Martina Faltíčka z důvodu zrušení kategorie a 

děkuje za odvedenou práci. 

e) RCHS – výběr dodavatele stavebnic 

Po prostudování přiložených dokladů předsednictvo stanovilo následující pořadí. 1. Rookie – 

firma Hiesbok, 2. Dragonfly HS – firma Karel Svoboda, 3. Elán – firma VEKAmodel. 

IKO – osloví potenciální kluby – zjistí případné požadované množství a na základě dodaných 

informací předsednictvo v režimu online neprodleně schválí požadovaný nákup. 

f) Na základě trenérského zdůvodnění trenéra halových akrobatů F3P schvaluje předsednictvo 

předběžnou nominaci reprezentace ve složení:  

Jiří Šotola, Marek Plichta, Jan Votava, Radek Rája (jun).  

Výjezd na MS je podmíněn souhlasem jednotlivých členů reprezentace. 

 
Zapsal: VPL 
Dne 10.10.2022 
 
Schváleno předsednictvem 
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