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1. ÚVOD 
  
 Po dvouleté odmlce znovu dostáváte do ruky další číslo Zpravodaje KLeMČR. Jeho vydáváním chceme navázat na 
dobrou tradici nyní již předminulého předsednictva. Zveřejněním zápisu z jednání mimořádné konference KLeMČR v tom-
to Zpravodaji je splněn bod 3.4. z usnesení konference. Termín splnění se z výrobních důvodů tisku Zpravodaje nepodařilo 
dodržet a za to se omlouváme. Zveřejnění zápisu z mimořádné konference bylo provedeno v řádném termínu na webové 
stránce SMČR. 
               Vosáhlo 
2. SLOVO PŘEDSEDY KLeMČR 
 
 Vážení přátelé, jak všichni víte, v říjnu minulého roku se v Hradci Králové uskutečnila mimořádná konference 
Klubu leteckých modelářů České republiky. Cílem konference bylo zvolit nové předsednictvo, předsedu a místopředsedu. 
Účast zástupců klubu byla slabá, zřejmě tento stav vyplývá z celkové nálady společnosti v naší zemi.  
 Bylo zvoleno nové předsednictvo. Členy  se stali lidé, kteří jsou sice věkem starší, ale o to zkušenější a rozvážnější 
při rozhodování věcí důležitých. Práce a úkolů v činnosti předsednictva  je více než dost. Přesto bych chtěl zdůraznit, že 
budeme pokračovat ve všem, co bylo v minulosti dobré a osvědčilo se v praxi. Dále chceme zlepšovat práci a informova-
nost na všech stupních leteckomodelářské organizace, propagovat naši činnost veřejnosti. Neméně důležitým úkolem bude 
zlepšit image ve Svazu modelářů ČR a zaujmout přední místo, které nám náleží. Jsme počtem členů nejsilnější modelářskou 
odborností. Doufám, že s přispěním nás všech se nám to povede. Máme přeci všichni krásného a společného koníčka – 
letecké modelářství. 
               Nezhyba 
 
3. POTVRZOVÁNÍ DOKLADŮ 
 Se zvolením nového předsednictva se změnili i lidé pověření potvrzováním některých dokladů. Proto je nová i tato 
informace: 
 a) Platnost kvalifikace "rozhodčí" se potvrzuje po absolvování školení rozhodčích razítkem a podpisem do plat-
ného členského průkazu SMČR (sportovní licence). Pořadatel každého školení rozhodčích, nebo lektor školení je povinen 
poslat prezenční listinu na pracovníka, kterého předsednictvo pověřilo potvrzováním kvalifikace. Každý vyškolený rozhod-
čí si potom sám pošle svůj platný členský průkaz SMČR k potvrzení. Je možné poslat průkazy i za celý klub najednou. 
Kvalifikaci "rozhodčí" potvrzuje na základě prezenční listiny ze školení p. Jaroslav Vosáhlo, Palackého 648, 289 11 Pečky 
(jakékoli informace můžete také získat na e – mailu: jvosahlo@atlas.cz).  
 b) Potvrzování platnosti výkonnostních stupňů C. Tabulka i všechny podmínky pro získání výkonnostních stup-
ňů jsou součástí platného Sportovního řádu ČR. Potvrzování se provádí na základě zaslání dokladů, které vyplňuje a potvr-
zuje předseda klubu (kartička pro potvrzení výkonnostního stupně a kartička, nebo kartičky evidence výkonů). Po přiznání 
výkonnostního stupně dostane sportovec diplom s vyznačením příslušného výkonnostního stupně. Uvedené doklady posí-
lejte na adresu p. Jindřich Samek, Kpt. Nálepky 3,  568 02 Svitavy 
(jakékoli informace můžete také získat na e – mailu: jindrich.samek@tiscali.cz).  
 c) Odznak Mladý modelář (odznak pro připevnění na klopu o velikosti asi 17 x 20 mm) je určen pro žáky do 
věku 15ti let. K získání odznaku je nutné splnění podmínky nalétání nejméně 3 bodů podle tabulky pro plnění výkonnost-
ních stupňů. Ta je uvedena ve Sportovním řádu ČR. Písemnou žádost o přidělení odznaku posílá za členy svého klubu před-
seda klubu a žádost musí obsahovat jméno a příjmení modeláře, datum narození a klubovou příslušnost. Zároveň musí být k 
žádosti přiložena poštovní známka na odpověď. Odznak může získat modelář ve svém životě pouze jednou. 
Distribuci odznaků jejich držitelům a evidenci přidělených odznaků provádí p. Lumír Apeltauer, Pražská 1004, 252 28 
Černošice 
(jakékoli informace můžete také získat na e – mailu: l.apeltauer@volny.cz).  
 Veškeré tiskopisy členských průkazů i ostatní tiskopisy, které jsou jeho přílohami, je možné získat jedině na sekre-
tariátu SMČR. Podle požadavků předsedů modelářských klubů je rozesílá p. Mgr. Miroslav Navrátil. 
               Vosáhlo 
 
4. ZMĚNY VE SPORTOVNÍM ŘÁDU ČR 
 Předsednictvo KLeMČR schválilo na svém jednání 13.12.2004 ve Svitavách znění Sportovního řádu ČR platné od 
1.1.2004. Nejviditelnější změnou Sportovního řádu je jeho úprava. Jediné platné znění bude zveřejněno na oficiální webové 
stránce  www.svazmodelaru.cz v jediném souboru programu Acrobat Reader ve formátu *pdf. Z finančních důvodů není 
možné Sportovní řád ČR vydávat v "papírové" formě nebo na disketách. Věříme, že případní zájemci si cestu k tištěnému 
znění najdou a pravidla si vytisknou buď celá nebo jen část, která je zajímá. 
 Druhou viditelnou změnou je celkový systém řazení pravidel. Pokud se podíváte na vývoj starých pravidel FAI 
můžete zjistit, že dřívější oddělení předběžných pravidel do zvláštní kapitoly bylo někdy v r. 2001 zrušeno a předběžná 
pravidla byla zařazena vždy jako poslední kapitoly v příslušné třídě. 
Stejný způsob je nyní použit i pro Sportovní řád ČR 2004. Byla rozpuštěna celá kapitola 10. Předběžná pravidla. Pravidla 
kategorií která tam byla, jsou zařazena do příslušných kapitol. V nadpise je pak viditelná poznámka, že se jedná o předběž-
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ná pravidla. Bylo samozřejmě nutné pro jednotlivé kategorie použít i jiné číslování kapitol. Pozor tedy při případném po-
rovnávání starých a nových textů. 
 A nyní ke konkrétním změnám, které jsou schváleny s platností od 1.1.2004. 
kapitola 1. Obecná ustanovení  - Zde jsou provedeny pouze stylistické změny.  
Kapitola 1.3.3. Rádiem řízené modely je nyní rozdělena na rádiem řízené motorové modely a rádiem řízené modely větroňů 
- stejně tak jak máme rozděleny sportovní komise. Kapitolu 9. Stavební a soutěžní pravidla tak máme dělenu již z dřívější 
doby. 
Za největší změnu v této části je možné považovat vrácení kategorie SUM (sportovní upoutané makety) z třídy upoutaných 
modelů do třídy maket. Kategorie SUM by měla být průpravou pro kategorii F4B (upoutané makety) a je tedy logické, že 
obě kategorie patří do jedné třídy a pod jednu sportovní komisi. Pokud použijeme dělení kategorií podle Sportovního řádu 
FAI, kde kategorie F4B patří do subkomise maket, tedy tam musíme nechat i my kategorii SUM. Zodpovědnost za tuto 
kategorii musí mít odborná komise maket a nikoli komise pro upoutané modely. 
kapitoly 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7. beze změny 
kapitola 8. Národní rekordy - Je doplněna nová tabulka pro zatřídění rekordů ze Sportovního řádu FAI (v českém překla-
du), která má odlišné číslování rekordů. Za zmínku stojí, že díky novému číslování rekordů je také nově přepracována i 
tabulka platných národních rekordů. Některé rekordy se proto již přestaly sledovat, jsou uloženy v archivu a není možné je 
dále měnit. Naopak je možné ustavení rekordů nových. Jedná se hlavně o typy rekordů dosažených výkony při soutěžích. 
Výzvou pro všechny by mělo být zvýšené množství políček, kde je zapsáno "rekord neustaven".  
Případní zájemci se mohou dozvědět více na webové stránce Svazu modelářů, kde jsou uvedeny rekordy archivní i rekordy, 
které stále sledujeme.  
kapitola 9. Stavební a soutěžní pravidla: 
9.1. volně létající modely - beze změny 
9.2. upoutané modely - Byla sjednocena kategorie 9.2.1. UŠ - Start (pro žáky a juniory) a 9.2.3. UŠ - Akro (pro seniory) 
do jedné kategorie nazvané 9.2.1. UŠ - školní modely. Znění pravidel je teď upraveno tak, aby bylo použitelné pro všechny 
věkové kategorie. Rozdíly byly pouze v maximálním povoleném obsahu motoru, úpravě v letové části a v délce lanek. Ve 
sloučených pravidlech jsou tyto odlišnosti zabudovány přímo do textu pravidel, takže pro praktické použití se nic nezměni-
lo. 
9.3. RC motorové modely - Oficiální pravidla jsou beze změny. Byla sem ale zařazena předběžná pravidla z dřívější kapi-
toly 10. Předběžná pravidla. V nich jsou tyto úpravy: 
- kategorie RCM3H - rádiem řízené modely hydroplánů - předběžná pravidla 
Je opravena základní charakteristika na max. váhu 25 kg a max. obsah motoru na 250 cm3 tak, aby byla v souladu s člán-
kem 1.2. Obecné charakteristiky modelů letadel (původně bylo napsáno váha i motor bez omezení). Nejasnosti o "Platnosti 
letové sestavy" (podle znění pravidel platí pro r.2002 a 2003) vyřešila následující věta: "Pro roky následující může pořada-
tel letovou sestavu určit sám". 
9.4. RC modely větroňů  
- Jsou doplněna pravidla 9.4.1. kat. RCV1 která vypadla ze znění pravidel zveřejněné na webu pro r. 2003 omylem. 
- 9.4.5. kategorie RCH - RC házedla - předběžná pravidla -  
Byla zachována původní koncepce pravidel s některými stylistickými úpravami (tak, aby členění odpovídalo stylu pravidel 
pro jiné kategorie). Také tady nedošlo k žádné podstatné změně. 
9.5. makety 
- kategorie SUM - sportovní upoutané makety - Ve  Sportovního řádu je zařazena nová verze pravidel, podle níž se již 
létalo celý rok 2003. 
- kategorie RCM4X - velké RC polomakety - předběžná pravidla - Je změněna charakteristika modelu podle povoleného 
maximálního omezení na váhu 25 kg a maximální obsah motoru na 250 cm3. 
9.6. RC elektry - beze změny 
kapitola 10. Předběžná pravidla - Celá kapitola je zrušena a pravidla jednotlivých kategorií byla přečíslována a zařazena 
do příslušných tříd. 
              Vosáhlo 
5. KONFERENCE KLeMČR  
 Mimořádná konference KLeMČR byla svolána na 25. října 2003 z několika důvodu. Po vyloučení p. Vladimíra 
Hadače ze Svazu modelářů ČR bylo předsednictvo KLeMČR delší dobu bez předsedy a organizování práce předsednictva 
pokulhávalo. Hlavním úkolem konference byla volba nového předsednictva. 
 Možná bude dobré vysvětlit, proč zdůrazňujeme termín "mimořádná konference": Tzv. "řádná konference" se koná 
podle příslušného článku Stanov SMČR každé čtyři roky a protože minulá "řádná" konference byla v r. 2001, nechá se 
spočítat, že další "řádná" konference se bude konat již za dva roky. V té době se budou konat i konference všech ostatních 
odborností a jako vyvrcholení i konference celého Svazu modelářů. 
              Vosáhlo 
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Zápis z jednání  

Konference KLeMČR 
Dne 25. října 2003 

 
 Zahájení 
V 9,00 hod., kdy měla být konference zahájena, bylo zaregistrováno 61 delegátů. Tento počet nepostačuje k tomu, aby 
konference byla usnášení schopná. Ing. Tomáš Bartovský, který byl odstupujícím předsednictvem pověřen řízením konfe-
rence proto oznámil, že se zahájení konference posouvá o jednu hodinu na 10.00 hod. a v tomto termínu pak, v souladu se 
stanovami Svazu modelářů ČR, bude konference usnášení schopná i když počet delegátů nedosahuje nadpoloviční většiny. 
Konferenci zahájil v 10,00 hod. Ing. Tomáš Bartovský, který pak průběh konference řídil. 
 
 Volba pracovního předsednictva 
Ing. Bartovský seznámil přítomné delegáty s návrhem složení pracovního předsednictva Konference, které předkládá od-
stupující předsednictvo KLeMČR.  
Navrženi byli:  
Karel Koudelka, Ing. Ivan Hořejší, Pavel Fencl, Pavel Klíma, František Doupovec, Dr. Jaroslav Nezhyba a Ing. Tomáš 
Bartovský. Přes výzvu nebyl z pléna podán žádný doplňující, nebo pozměňovací návrh. Složení pracovního předsednictva 
bylo pak přítomnými delegáty schváleno. Jeden delegát byl proti. 
 Volba mandátové a volební komise 
Řídicí konference přednesl návrhy na složení mandátové a volební komise. 
Navrženi byli: 
Ing. Radek Šlajs; Ing. Marek Lapiš; Ing. Bohumil Votýpka 
Další návrhy do komise nebyly podány. Mandátová a volební komise byla v navrženém složení schválena jednomyslně. 
 Volba návrhové komise 
Řídicí konference přednesl návrhy na složení návrhové komise. 
Navrženi byli: 
Jindřich Samek; Jaroslav Vosáhlo; Karel Holík 
Další návrhy do komise nebyly podány. Návrhová komise byla v navrženém složení schválena jednomyslně. 
 Zpráva o činnosti za uplynulé období 
Zprávu o činnosti přednesl Ing. Ivan Hořejší 
 Zpráva mandátové a volební komise  
Je zaregistrováno 239 klubů, počet možných delegátů 331. 
V termínu bylo přihlášeno 69 delegátů, podle prezenční listiny přijelo 61 delegátů. Po termínu se přihlásilo ještě 8 delegátů 
- o hlasovacím právu těchto delegátů hlasovala konference: 

pro přiznání hlasovacího práva opožděně přihlášeným delegátům se vyslovilo 58 delegátů 
proti přidělení hlasovacího práva byli 2 delegáti 
hlasování se zdržel 1 delegát 

Výsledek: Také delegátům přihlášeným po termínu bylo přiznáno hlasovací právo. Na konferenci bylo tedy přítomno 69 
delegátů s hlasovacím právem. 
Stanovy SMČR v této záležitosti určují, že odložená konference je i při daném počtu přítomných delegátů usnášení schop-
ná. 
 Diskuse 
p. Urbánek  Kritizuje špatnou a nekoncepční práci předsednictva. Ptá se, zda je pravda, že předsednictvo KLeMČR 

jednalo o vyvedení odbornosti leteckých modelářů ze Svazu modelářů 
Odpovídají postupně všichni členové předsednictva, že se o tom nejednalo. 

p. Nohel  Dokládá zápisem z jednání Aeroklubu, že p. Hadač od jara 2002, tedy ještě ve funkci předsedy KLeMČR 
žádal o vyvedení odbornosti leteckých a zařazení pod Aeroklub RČ. 

p. Klein  Předsednictvo se neřídilo rozhodnutím revizní komise v případu p. Votýpky, kterému byl na základě ne-
pravdivých informací p. Klímy odebrán mandát pro zastupování KLeMČR v subkomisi FAI pro upoutané 
modely. 
Informovanost o jednání subkomisí CIAM FAI je špatná. 
Sponzorování činnosti modelářů měli zajišťovat p. Havel a p. Hadač. Místo toho si pro organizování MS 
kat. F3D v Mělníce založili s.r.o. 
Ve zprávě o činnosti chybí zpráva o hospodaření 

p. Klíma  Doplňuje zprávu o činnosti o výsledky třídy F2 
 Vysvětluje, že rozhodnutí revizní komise v případě Klíma - Votýpka splnil. 
p. Fencl  Chybělo vyhlášení nejlepších sportovců za r. 2002 - nejedná se mu o vyplácení odměn, ale o morální 

poděkování za úspěšnou reprezentaci 
p. Navrátil  uvádí, že na vyhodnocení sportovců jsou náklady přibližně 500 000 Kč (400 000 odměny + 100 000 Kč 

náklady na pořádání akce) 
p. Nohel  informuje, že dlouhodobý stav rozpočtu SMČR je záporný v hodnotě asi 1 mil Kč,  
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 v r. 2003 je předpoklad schodku asi ve výši 1,7 mil Kč, proto se musí šetřit - proto bylo zrušeno vyhodno-
cení sportovců. 

p. Samek Informuje o práci modelářů ve Svitavách 
 Kritizuje nedostatečnou informovanost o sestavování reprezentace, přípravě žebříčků, hospodaření před-

sednictva a činnosti zástupců v komisích FAI. 
p. Navrátil  Podává informaci, že náklady na jednoho člena Svazu jsou přibližně 780 Kč na osobu. 
p. Hořejší  Vysvětluje otázku webové stránky Svazu. Původně měl být p. Korec na sekretariátu na civilní vojenské 

službě. K tomu nedošlo a proto je stránky dále neudržována. 
 Kritizuje znění Stanov SMČR - pravomoci předsednictva SMČR by měly být delegovány na jednotlivé 

odborné kluby, aby se nestalo, že o problémech KLeMČR rozhodovalo oficiálně podle Stanov předsed-
nictvo SMČR, které je složeno z předsedů všech odborností. 

 Protože jsme zájmovou organizací, nemělo by být Stanovami vyžadováno lustrační osvědčení. 
p. Bartovský  Termíny pro zaslání přihlášek do Kalendáře soutěží jsou na webové stránce Svazu modelářů 
p. Klíma  Informuje, že má pravidla platná pro r. 2004 pro upoutané modely k dispozici na disketě. 
p. Klein  Problém pojištění reprezentantů v zahraničí. S pojišťovnou Kooperativa je nutné projednat rozsah a druh-

pojistek. 
p. Nohel  Jmenování členů reprezentačních družstev je nutné uvést do oficiálních zápisů. Je to nutné pro jednání o 

jakýkoli druh pojištění. 
p. Zobač  Promluvil o problémech práce s mládeží. 
 
 Volba nového předsednictva KLeMČR 
K původnímu návrhu odstupujícího předsednictva, aby nové předsednictvo mělo devět členů a zahrnovalo manažery 
(šéftrenéry) jednotlivých odborností, byl podán protinávrh, aby manažeři odborností nebyli členy předsednictva a předsed-
nictvo mělo menší počet členů. Všemi delegáty byl pak schválen postup, při kterém budou nejprve shromážděny návrhy 
kandidátů na předsedu, místopředsedu a členy předsednictva, poté kandidáti vysloví své představy o práci v budoucím 
předsednictvu a pak proběhne tajná volba.  
Při hlasování o počtu členů budoucího předsednictva byl schválen návrh na sedmičlenné předsednictvo, zatímco návrh na 
pětičlenné předsednictvo získal jen tři hlasy. 
Poté byly shromážděny návrhy na jednotlivé funkce a návrhy na jména členů předsednictva. 
Po návrhu, aby do kandidátky na funkci předsedy KLeMČR byl zapsán Antonín Tvarůžka, proběhla diskuse o tom, zda 
mohou kandidovat nepřítomní členové SMČR. Hlasováním delegátů bylo rozhodnuto, že na volební lístek mohou být za-
psáni pouze delegáti, kteří jsou na konferenci přítomni.  
Po diskusi o postupu při návrhu kandidátů a způsobu volby proběhlo hlasování, při kterém se vyslovilo 43 delegátů pro 
souhrnnou kandidátku obsahující všechny členy předsednictva na jednom volebním lístku a 12 delegátů pro postupné vole-
ní jednotlivých členů předsednictva. Zbývající delegáti se hlasování zdrželi.  
V souladu s tímto hlasováním byla z návrhů delegátů sestavena následující kandidátka: 

předseda:  Dr. Jaroslav Nezhyba Brno 
místopředseda: Jindřich Samek  Svitavy 
člen:   Lumír Apeltauer Černošice 
člen:  Ing. Tomáš Bartovský Praha 
člen:   MUDr. Adolf Klein Šumperk 
člen:   Mgr. Jiří Navrátil Krnov 
člen:   Jaroslav Urbánek Chrudim 
člen:   Jaroslav Vosáhlo Pečky 

Jednotliví kandidáti pak stručně seznámili delegáty se svou představou o práci v novém předsednictvu. 
Po přestávce proběhla tajná volba. Výsledky oznámila mandátová a volební komise.  
Bylo vydáno 58 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 56 platných hlasovacích lístků; 2 hlasovací lístky byly odevzdány ne-
platné. Zvoleni byli: 

předseda:  Dr. Jaroslav Nezhyba  52 hlasů tj. 92,9% 
místopředseda:  Jindřich Samek 45 hlasů tj. 80,4% 
člen:   Jaroslav Vosáhlo  56 hlasů tj. 100% 
člen:   Ing. Tomáš Bartovský  52 hlasů tj. 92,9% 
člen:   Jaroslav Urbánek  47 hlasů tj. 84% 
člen:   Lumír Apeltauer  44 hlasů tj. 78,6% 
člen:   MUDr. Adolf Klein  43 hlasů tj. 76,8% 

V souladu s rozhodnutím konference o sedmičlenném předsednictvu nebyl za člena zvolen Jiří Navrátil, který sice dostal 
nadpoloviční počet hlasů, ale počtem 36 hlasů tj. 64,3 % zůstal na osmém místě. 
Na volebních lístcích byli některými delegáty doplněni ještě další kandidáti.  
na předsedu:  Jindřich Samek  2 hlasy, tj. 3,6 % 
   Ing. Tomáš Bartovský  1 hlas, tj. 1,8 % 
na místopředsedu: MUDr. Adolf Klein  2 hlasy, tj. 3,6,% 
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 Usneseni mimořádné konference KLeMČR konané dne 25.10.2003 v Hradci Králové 
1. Konference bere na vědomí zprávu o činnosti odstupujícího předsednictva za období od prosince 2001 

 do listopadu 2003, kterou přednesl Ing. Ivan Hořejší. 
2. Konference schvaluje zprávu mandátové a volební komise, podle které byli do předsednictva zvoleni: 
 • Dr. Jaroslav Nezhyba – předseda 
 • Jindřich Samek – místopředseda 
 • Jaroslav Vosáhlo – člen 
 • Ing. Tomáš Bartovský – člen 
 • Jaroslav Urbánek – člen 
 • Lumír Apeltauer – člen 
 • MUDr. Adolf Klein – člen 
3. Konference ukládá KLeMČR: 

3.1. Stanovit organizační strukturu předsednictva a případných pomocných orgánů včetně personálního obsazení 
3.2. Vyhodnotit diskusní příspěvky a zapracovat jejich zobecněné závěry do své činnosti 
3.3. Zpracovat plán práce na rok 2004 
3.4. Zaslat všem klubům zápis z této konference do 31.12.2003 

 
V Hradci Králové 25.10.2003  Podepsáni: Jindřich Samek, Jaroslav Vosáhlo, Karel Holík 

 
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 
Usnesení bylo schváleno v navrhovaném znění jednomyslně. 
 
 Závěr 
Řídicí konference poděkoval delegátům za účast a oznámil, že program konference je vyčerpán.  
Nový předseda KLeMČR pak konferenci uzavřel. 
               Bartovský 
 
 
6. ADRESÁŘ  
6.1 Sekretariát Svazu modelářů České republiky:  Mgr. Navrátil Miroslav, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
      telefon/fax: 266 722 222 
      mobil Eurotel: 724 156 748  
      E – mail: navratil@svazmodelaru.cz 
      Webová stránka SMČR: www.svazmodelaru.cz 
      E - mail na správce webové stránky KLeMČR: bartot@vscht.cz  
 
6.2 Předsednictvo Klubu leteckých modelářů České republiky: 
 předseda   Dr. Jaroslav Nezhyba 612 00 Brno Tábor 47 
 finance, člen předsednictva SMČR mobil Paegas: 604 378 691 
      E - mail domů: jarnez@email.cz  
 místopředseda   Jindřich Samek 568 02 Svitavy Kpt. Nálepky 3 
 mistrovství republiky, žebříčky,  tel. domů: 461 532 656 
 evidence výkonnostních stupňů  tel. do práce: 461 533 535 
      mobil Eurotel: 737 317 684 
      E - mail: jindrich.samek@tiscali.cz 
 členové    Lumír Apeltauer 252 28 Černošice Pražská 1004 
 mládež, žákovské soutěže,  tel. domů: 
 odznaky "Mladý modelář"  mobil Paegas: 605 545 615 
      E - mail: l.apeltauer@volny.cz 
     Ing. Tomáš Bartovský  169 00 Praha 6, Bělohorská 139 
 kalendář soutěží, Sportovní řád FAI tel. domů: 235 352 860    
 internetová stránka KLeMČR  tel. do práce: 224 353 838 
      fax do práce: 221 355 113     
      mobil Oscar: 608 931 032 
      E – mail: bartot@vscht.cz 
     MUDr. Adolf Klein 787 01 Šumperk Pod Senovou 44a 
 vrcholový sport - reprezentace,  tel.+ fax  domů: +420 583 250 579 
 spolupráce s šéftrenéry   mobil Oscar: 777 623 323 
      E – mail: mudr.klein@worldonline.cz 
      

Jaroslav Urbánek 530 03 Pardubice, V Lipinách 800 
 informace pro kluby a veřejnost  tel. domů: 466 651 479 
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      tel. do práce: 381 470 212 
      fax do práce: 381 470 216 
      mobil Eurotel: 724 160 640  nebo 602 483 111        
      E – mail: urbanek.jara@tiscali.cz   
     Jaroslav Vosáhlo 289 11 Pečky, Palackého 648  
 evidence rozhodčích, národních rekordů,  tel. domů: 321 785 661 
 Sportovní řád ČR, zápisy  mobil Eurotel: 607 606 505 
      E – mail: jvosahlo@atlas.cz 
 
6.3 Odborné komise Klubu leteckých modelářů České republiky ustavené pro r. 2004: 
Přehled uvádí ustavené komise, jména jejich předsedů (=šéftrenérů) a kategorie, za které příslušné komise zodpovídají. 
Konkrétní jmenné složení jednotlivých komisí a příslušnost trenérů k jednotlivým kategoriím nebylo v době uzávěrky toho-
to čísla Zpravodaje k dispozici. Bude zveřejněno v příštím Zpravodaji. 

Komise pro volný let - kategorie F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F1F, F1G(B1), F1H(A1), F1J(C1), F1K(CO2), F1L, F1M, 
   F1N, F1P, 
    H, A3, CO2, P3, P30 
 šéftrenér   Antonín Tvarůžka 141 00 Praha 4 Severní VII 512/3 
      mobil Paegas: 603 180 822 
      E - mail: a.tvaruzka@volny.cz 
Komise pro upoutaný let - kategorie F2A, F2B, F2C, F2D, F2E, F2F, 
    UŠ, RODEO 2, Rodeo 2,5 
 šéftrenér   Ing. Bohumil Votýpka 613 00 Brno Tišnovská 121 
      E - mail: votypka.boh@tiscali.cz 
Komise RC - tichého letu - kategorie F3B, F3F, F3H, F3I, F3J, F3K, 
    RCV1, RCV2, RCV2PM, RCH 
 šéftrenér   Ing. Karel Koudelka 500 09 Hradec Králové Čajkovského 1003 
      mobil Paegas: +420 603 854 740 
      E - mail: 2k.models@seznam.cz 
Komise RC - motorového letu – kategorie F3A, F3C, F3D, 
    RCM2, RCMH2, FUN3D, RCM3X 
 šéftrenér  Mgr.  Jiří Navrátil 794 01 Krnov Pod Cvilínem G30 
    mobil Paegas: 605 433 351 

 E - mail: pavlan@centrum.cz  
Komise maket – kategorie F4B, F4C, F4D, F4E, F4F, 
    RCMVr, SUM, RCM4X, MMin, MOř, MPist, MCO2 
 šéftrenér   Pavel Fencl  250 68 Řež u Prahy,  Řež u Prahy 142 
      tel. domů: 220 940 288 
      E - mail do práce: jir@nri.cz 
Komise RC - elektro letu - kategorie F5A, F5B, F5C, F5D, F5E, F5F, F5G, F5H, 
    RCE7, RCEN, RCEP 
 šéftrenér   Valdemar Kostka 586 00 Jihlava, Mahenova 3 
Komise pro mládež 
 předseda   Lumír Apeltauer  252 28 Černošice Pražská 1004 
      mobil Paegas: 605 545 615 
      E - mail: l.apeltauer@volny.cz 
 
6.4 Mezinárodní rozhodčí Klubu leteckých modelářů České republiky - stav k 1.1.2004: 
kategorie F2B  - Ing. Rostislav Rozbořil  602 00 Brno, Roubalova 28 
   - Pavel Klíma   635 00 Brno, Větrná 18a 
   - Ing. Pavel Macek  500 09 Hradec Králové, Na kotli 1175 

kategorie F2C  - Ing. Jiří Pavlíček  500 02 Hradec Králové, Puškinova 1213 
   - Jaroslav Šafler   500 02 Hradec Králové, Na Stružce 531 
   - Ing. Vladimír Tomek  500 02 Hradec Králové, Brožíkova 1296 
   - Ing. Bohumil Votýpka  613 00 Brno, Tišnovská 121 
   - Jindřich Samek  568 02 Svitavy, Kpt. Nálepky 3 

kategorie F2D  - Jindřich Samek  568 02 Svitavy, Kpt. Nálepky 3 
   - Ing. Jiří Zapletal  666 01 Tišnov, Brněnská 36 
   - Pavel Klíma   635 00 Brno, Větrná 18a 
   - Ing. Rostislav Rozbořil  602 00 Brno, Roubalova 28 
   - Ing. Bohumil Votýpka  613 00 Brno, Tišnovská 121 

kategorie F3A  - Ing. Jiří Havel   277 11 Neratovice, Polní 1097 
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   - Mgr. Jiří Navrátil  794 01 Krnov, Pod Cvilínem G30 

kategorie F3C  - Ing. Jiří Havel   277 11 Neratovice, Polní 1097 

kategorie F4B  - Zdeněk Bedřich  602 00 Brno, Mahenova 7 
   - Ing. Pavel Rajchart  312 08 Plzeň, Polední 37 
   - Šťastný Václav  272 02 Kladno, Italská 2366  
   - Pavel Klíma   635 00 Brno, Větrná 18a 

kategorie F4C  - Zdeněk Bedřich  602 00 Brno, Mahenova 7 
   - Ing. Pavel Rajchart  312 08 Plzeň, Polední 37 
   - Ing. Jiří Havel   277 11 Neratovice, Polní 1097 
   - Ing. Handlík Petr  293 01 Mladá Boleslav, J. Palacha 1104  

kategorie F5A  - Ing. Jiří Havel   277 11 Neratovice, Polní 1097 
   - Mgr. Jiří Navrátil  794 01 Krnov, Pod Cvilínem G30 
 
6.5 Rozhodčí - lektoři (jmenovaní předsednictvem Klubu leteckých modelářů České republiky pro rok 2004): 
 Lumír Apeltauer - 252 28 Černošice, Pražská 1004 
 Ing. Tomáš Bartovský - 169 00 Praha 6, Bělohorská 139 
 Zdeněk Bedřich  - 602 00 Brno, Mahenova 7 
 Václav Betka  - 288 02, Dvořákova 1234/5 
 František Doupovec - 614 00 Brno - Obřany, Bílovická 53 
 Pavel Fencl  - 250 68 Řež u Prahy 142 
 Ing. Petr Handlík - 293 01 Mladá Boleslav, J. Palacha 1104 
 Ing. Jiří Havel  - 277 11 Neratovice, Polní 1097 
 Ing. Ivan Hořejší - 321 02 Plzeň, Nad přehradou 15 
 MUDr. Adolf Klein  - 787 01 Šumperk, Pod Senovou 44a 
 Pavel Klíma  - 635 00 Brno, Větrná 18a 
 Karel Koudelka  - 500 09 Hradec Králové, Čajkovského 1003 
 Ing. Karel Koudelka - 500 09 Hradec Králové, Čajkovského 1003 
 Mgr. Jiří Navrátil - 794 01 Krnov, Pod Cvilínem G30 
 Mgr. Jaroslav Nezhyba - 612 00 Brno, Tábor 47 
 Ing. Pavel Rajchart - 312 08 Plzeň, Polední 37 
 Ing. Rostislav Rozbořil - 602 00 Brno, Roubalova 28 
 Jindřich Samek  - 568 02 Svitavy, Kpt. Nálepky 3 
 Antonín Tvarůžka - 141 00 Praha 4, Severní VII/512 
 Jaroslav Urbánek  - 530 03 Pardubice, V Lipinách 800 
 Jaroslav Vosáhlo - 289 11 Pečky, Palackého 648 
 Ing. Bohumil Votýpka - 613 00 Brno, Tišnovská 121 
 Ing. Jiří Zapletal - 666 01 Tišnov, Brněnská 36 
 
Kompletní adresář rozhodčích obsahuje k 1.1.2004 seznam 356 jmen rozhodčích s platnou kvalifikací. Bude zveřej-
něn na webové stránce SMČR. 
 
6. ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O PRÁCI PŘEDSEDNICTVA  
Nedostatek informací byl předmětem kritiky práce předsednictva v minulém období. K nápravě jsme zvolili tři způso-
by šíření informací.  
Přečetli jste Zpravodaj a seznámili jste se s prvním z nich. Zpravodaj je tradiční tiskovinou rozesílanou všem klubům, indi-
viduálním členům SMČR a funkcionářům (tj. členům odborných komisí KLeMČR). Bude přinášet „oficiální, závazné a 
platné“ informace a pokyny. Již z dřívější doby máme vyzkoušeno, že bude nutné vydávat dvě až tři čísla ročně. Další číslo 
Zpravodaje můžete očekávat v březnu.   
Vedle „papírových“ informací bude využit i elektronický způsob informování. V současné době se připravuje zásadní re-
konstrukce internetových stránek KLeMČR. Na adrese www.svazmodelaru.cz (s odkazem na stránky KLeMČR) naleznete 
všechny důležité informace (včetně informací ze Zpravodaje) v aktualizovaném znění. Vedení stránek se ujal p. Ing. Bar-
tovský a výsledek jeho snažení bude možné posoudit koncem ledna.  
O práci Klubu leteckých modelářů ČR se bude moci dočíst modelářská veřejnost v rubrikách, které budou pravidelně přiná-
šet dva nejrozšířenější modelářské časopisy.         
               Urbánek 
 


