Zápis
z 2. zasedání předsednictva
Klubu lodních modelářů ČR v roce 2019
Kdy: v neděli dne 24. 11. 2019 od 9:00 hodin
Kde: SMČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Přítomni: Jan Žemlička (předseda SMČR), Alois Vašíček (předseda KLoM), Zdeňka Dostálová
(Sekce M, místopředseda KLoM), Martin Houska (Sekce C), Stanislav Jakeš (Sekce NS), Petr
Vaněrka (Sekce FSR), Ludvík Kostelanský (Sekce mládež), Pavel Novotný (Sekce S)
Omluveni:
Program:
1) Zahájení – předseda A. Vašíček zahájil
2) Kontrola zápisu 1/2019 - předseda
- úkoly:
vedoucí sekcí doplní nové informace na web – výsledkové listiny, hodnocení sezóny a širší
repre družstva
▪ sekce FSR - P. Vaněrka dodá hodnocení, sekce S - P. Novotný – dodají vše, chybí i čísla
licencí ve výsledkových listinách
▪ v dohledné době nebude změna webových stránek
- SEKCE mládež – L. Kostelanský zajistí seznam tříd, které budou klasifikované jako žákovské,
P. Vaněrka a Z. Dostálová zašlou L. Kostelanskému tratě
- SEKCE mládež – žákovské MiČR musí respektovat národní pravidla sekcí pro jednotlivé třídy
– L. Kostelanský zajistí, pokud bude pořádat žákovské MiČR
▪ pracuje na tom
▪ Zatím nedořešeno se sekcí M – jen jedna třída je navázána na NAVIGU, ostatní dvě, které
byly na žákovském MiČR se jezdí již jen na národní úrovni, je potřeba zavést a spravovat
národní pravidla, případně třídu zrušit.
▪ sekce S – dořešit, zda bude v žákovském MiČR třída RG 65, nebo FOOTY, která byla na
posledním mistrovství a nově zařazena pod sekci S
▪ sekce FSR – třída a pravidla pro ni je definována, zbývá realizace, vzhledem k velikosti
tratě a hlavně hluku, bude MiČR žáků vždy navázáno na seniorské MiČR
- kdo z klubů do 30.06.2019 nezahájí přeregistraci, tak bude zrušen (pokud je předpoklad, že
bude klub zrušen nedostane dotaci) – kontrola na justici – IČ – musí mít Předsedu – jak tam
není, tak není přeregistrovaný)
▪ nalezeno 14 klubů v názvu se hlásící ke KLoM, které nejsou přeregistrované, vedoucí sekcí
u těchto klubů nepředpokládají, že by tuto přeregistraci někdy dokončily. Mezi smíšenými
kluby nalezeny dva, kde k přeregistraci dochází: č. 5 LMK Velká nad Veličkou a 242 LMK
Strakonice. Informace předána předsedovi SMČR
- už je nové auto – dodávka v prodloužené verzi, jsme v pořadí, letečtí mají přednost
A. Vašíček bude informovat, kdy a pro koho bude dodávka k dispozici – úspěšně využito MS
NS Maďarsko a ME C Bulharsko.
▪ A. Vašíček předá požadavky na využití auto pro akce KLoM na rok 2020
▪ 25.11. předsednictvo SMČR akceptovalo požadavky KLoM –
18.4-20.4. sekce C Polsko, 30.7.-8.8. sekce M Kaliningrad, 5.8.-14.8. sekce NS Kaliningrad
(auto z půjčovny), 10.9.-22.9. sekce C Rijeka
- další zasedání KLoM – Z. Dostálová pošle pozvánku na 30.11. v 10:00 h, na SMČR
- nesplněno, jiné datum, jiný čas.
- do 15.10. – odešlou vedoucí sekcí širší repre A. Vašíčkovi, vedoucí sekcí pošlou kalendář
soutěží na další sezónu Z. Dostálové (číslo soutěže bude vynecháno – nadbytečný údaj, bude
použita stávající tabulka) - splněno
-

3) Zprávy ze SMČR – zpráva předsedy KLoM a příp. předsedy SMČR
-

-

-

Předseda SMČR se zúčastnil jednání předsednictva SSS, na kterém byl přizván
místopředseda Národní sportovní agentury (NSA) Mgr. I. Lukš. Pan Lukš představil nově
vzniklou agenturu pro rozdělování financí ze státního rozpočtu pro sportovní spolky. NSA
vznikla 1.8.2019 momentálně má jmenované vedení a postupně nabírá zaměstnance do
služebního poměru. Dotační programy pro sport bude vyřizovat a rozdělovat peníze v roce
2020 ještě MŠMT, od roku 2021 NSA. Vize vedení NSA je, že do dvou let dojde k navýšení
financování sportu ze státního rozpočtu až na trojnásobek. Dá se však očekávat, že navýšení
půjde především na provoz a údržbu nemovitých věcích sportovních spolků a náborových akcí
pro mládež. Při rozdělování financí zatím plánuje převzetí dosavadního modelu, ale zároveň
chce NSA získat úplnou evidenci sportovců ve všech spolcích, která bude použita jako klíč pro
rozdělování financí v budoucnu. Vzhledem k jednoznačnosti členství bude hlavním
rozlišovacím údajem rodné číslo. Proto i my (SMČR) musíme být důslední v evidenci našich
členů a trvat na zaevidování rodného čísla.
Úkol: Apelovat na předsedy jednotlivých klubů, aby evidenční karty předali úplné, včet rodných
čísel.
Z: všichni členové předsednictva
T: 15.12.2019
Vzhledem k jinému způsobu dohledu nad rozdělování finančních dotací od MŠMT bude od
roku 2020 jiná forma smlouvy mezi SMČR a pořadatelem „Mistrovské“ soutěže. SMČR si u
klubu objedná uspořádání soutěže, klub pak přefakturuje náklady spojené s uspořádáním
soutěže (do výše dotace). Přílohou faktury budou kopie dokladů související se soutěží –
pronájem místa, pronájem zařízení, ceny, odměna rozhodčím, odměna členovi klubu, a pod.
termíny zasedání předsednictva SMČR – 16.3,1.6., 21.9., 23.11.2020.

4) Zprávy z Navigy
-

26.10. 2019 bylo v Oberhausenu (DE) generální zasedání NAVIGY, na něm bylo zvoleno nové
předsednictvo ve složení:
Walter Geens (BE) - prezident,
Zdenka Dostálová (CZ) - 1. místopředseda,
Jaroslaw Leoniec (PL) - 2. místopředseda,
Daniel Ciosu (RO) - generální tajemník,
Adrian Stolarek (PL) - pokladník.
Vedoucí sekce M Csaba Danielfy (HU)
Vedoucí sekce NS Janos Kornis (HU)
Vedoucí sekce FSR – rezignoval, místo neobsazeno
Ostatní vedoucí sekcí zústávají
U sekce FSR jednání mezi IMBROu a NAVIGOU o společných závodech, sloučení.
Evidence rozhodčích zůstává nadále u H.J. Borchers.
Snížení příspěvku z 400€ na 300€ za zemi a poplatek za sekci zůstává na 100€.
Pořádání MS/ME – zástupce Navigy jen vedoucí sekce, startovné jen pořadateli, příspěvek na
juniora od Navigy nebude.

-

pozvánka na třetí WYMC (juniorský světový pohár) – Lesznowola (u Varšavy) Polsko
(registrace do 15.5.2020, konání 19.-24.7.2020), Mini Eco, Mini Eco Team, Mini Mono, F4-A,
F5-550, rozděleno do dvou věkových kategorií do 12 a do 18 let.
kalendář soutěží Naviga 2020 (zveřejněno – 14.11.2020) – postupně doplňován
pozvánka na EC NS – CZ Kristýna (7.-10.5.2020)
Z inciativy sekce M se pracuje na centrální elektronické registraci do závodů NAVIGA, v rámci
sekce M bude tento program zaznamenávat a zpracovávat výsledky jednotlivých jízd soutěže
až po konečné výsledky, s on-line ukládáním na web. Tento program se zpracovává
v Čechách, takže bylo české předsednictvo osloveno ke spolupráci na definování registračních
formulářů pro ostatní sekce, případně způsobu záznamu a zpracování výsledků a podobu
konečných výsledků. Z diskuze vyplynulo, že by centrální systém mohl fungovat pro registraci
a konečné výsledky. Zpracování záznamů z průběhu soutěže je natolik rozdílné, že minimálně
v prvních verzí zůstanou jednotlivé sekce u svých zpracovatelských programů.

-

5) Výjezdy na MS a ME 2019
Datum od

do

Pořadatel – místo

Status

Sekce

/ /20

/ /20

NAVIGA – Itálie ?

MS

S

6/08/20

12/08/20

NAVIGA – Kaliningrad / Rusko

ME

NS

9

17

Stanislav Jakeš

01/08/20

7/08/20

NAVIGA – Kaliningrad / Rusko

ME

M

10

11

Zdenka Dostálová

2/08/20

15/08/20

IMBRA – Gonzaga / Itálie

MS

FSR

8

14

Petr Vaněrka

12/09/20

20/09/20

NAVIGA – Rijeka / Chorvatsko

MS

C

Jun.

Sen.

Vedoucí týmu

3

10

6) Doškolování rozhodčích 2020 - požadavky vedoucích sekcí
Sekce M – 2Q cca 13 účastníků
Sekce C – 1Q cca 12 účastníků
Sekce S – 1Q cca 5 účastníků
Sekce FSR – 2Q cca 12 účastníků
Sekce NS – 2Q cca 2 účastníků
Pronájem místa na náklady SMČR, účastníci cestovní náhrady - peníze přímo
účastníkům.
7) Rezignace místopředsedkyně KLoM
Vzhledem ke zvolení Zdenky Dostálové do funkce 1. viceprezidentky Navigy rezignovala Zdenka
Dostálová z funkce místopředsedkyně KLoM, na pozici vedoucí sekce M nadále zůstává. Ludvou
Kostelanským byl na tuto pozici místopředsedy navržen Stanislav Jakeš, ten s kandidaturou
souhlasil.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1
Místopředsedou KLoM se stává Stanislav Jakeš.

8) Účast na veletrhu Model hobby 2019
Koncem října jsme alespoň několik juniorských i seniorských modelů vystavovali na stánku SMČR
veletrhu Model hobby v Letňanech. Mezi vystavovanými modely byla většina modelů
z medailových umístění na MS v Bánku. Na letos menším kruhovém bazénu dva jablonečtí a dva
ledeničtí modeláři předváděli a půjčovali jak modely třídy F4-A, tak plachetnice třídy Footy.
Zúčastněným modelářům Petrovi Budinovi a Davidu Heinlovi z Jablonce nad Nisou a Matěji
Sedmíkovi a Vítu Fyrbachovi z Ledenici předsednictvo děkuje za účast po celou dobu veletrhu a
zejména trpělivost při opravách poškození modelů zapůjčených návštěvníkům. Klubům Admirál
Jablonec, Lodní modeláři Ledenice a Fregata Bakov děkujeme za zapůjčení modelů a přípravu
expozice.

9) Různé
a. Nominace člena SMČR na ocenění za dlouhodobou práci v rámci KLoM

Na základě výsledku voleb předsednictva je nominace následující:
1. Zdeněk Tomášek, 2. Ivan Kneys, 3. Jiří Hinterholz
Nominaci předat předsednictvu SMČR
Zodpovídá: Alois Vašíček T: 25.11.2019
25.11. předsednictvo SMČR odsouhlasilo Zdeňka Tomáška k ocenění.
Předsednictvo SMČR rozhodne, kolik členů za jednotlivé odbornosti nakonec na slavnostním
večeru na zámku ve Štiříně dne 9.2.2020 ocení.

b. Připomínky vedoucího sekce Mládež – vize SMČR
Text připomínek je v příloze 1.
Vyjádření předsednictva KLoM
Elektronická evidence členů
V roce 2019 byl tento úkol SMČR pozastaven do získání konečné podoby evidence sportovců
NSA
- Přímá platby členského příspěvku SMČR – nerealistické z důvodu nezodpovědnosti členů
- Info o zaplacení - po zavedení elektronické evidence se s tím počítá
- Umožní individuální členství – teoreticky ano, ale individuální členství musí obsahovat stanovy
2. Nastupující generace modelářů
- Nerušení sytému s modelářskými kroužky - Zpracovat metodiku pro založení modelářského
kroužku a nutnou kvalifikaci vedoucího, srovnání pokud je jen pod klubem (pobočným
spolkem) a pod jinou zastřešující organizací (DDM, smlouva o spolupráci).
Zodpovídá: Ludvík Kostelanský
T: červenec 2020
- Jednání se státními orgány - Zpracovat návrh zjednodušení této metodiky aby mohl být
podkladem pro jednání s MŠMT pro snížení legislativních požadavků pro polytechnické
kroužky mládeže.
Zodpovídá: Ludvík Kostelanský
T: červenec 2020
- Aktivně vyhledávat nové vedoucí – zpracovat náborovou akci na získání nových vedoucích
kroužků.
Zodpovídá: Ludvík Kostelanský
T: červenec 2020
- Spolupracovat se VŠEMI – zpracovat návrh Jak?, jakými prostředky?, za kolik?
Zodpovídá: Ludvík Kostelanský
T: červenec 2020
3. Podpořit nesoutěžní činnost
Účast na různých dnech dětí, městských slavnostech se provádí, je plně v kompetenci klubů
4. Zlepšit PR
Webové stránky jsou k dispozici za obsah, aktuálnost odpovídají jednotlivý vedoucí sekcí
(Mládež – L. Kostelanský).
Facebook a jiné – opět v kompetenci vedoucího sekce, při jmenování správce, ani při jeho
odměňování z peněz SMČR nebude bez spolupráce s vedoucím sekce zajištěna aktuálnost
5. Konat metodickou činnost
Tento bod projedná předseda KLoM na předsednictvu SMČR
6. Nebýt uzavřeni
Účast nečlenů je umožněna na meziklubových soutěží. Možnosti jsou trochu omezené
ochotou jednotlivých klubů pořádat tyto soutěže.
7. Hledat nové možnosti financování
Bohužel dotační programy podpora práce s dětmi a mládeží na rok 2020 jsme propásli.
Chybějící informace od předsedy SMČR, případně naopak přinesení návrhu projektu.
8. Zrychlit a zprůhlednit práci SMČR
- Předsednictvo SMČR se schází 5x ročně, předsednictvo KLoM 2x ročně, ale většina
systémových věcí je závislá na rozhodnutí předsednictva SMČR, to je i právně odpovědné za
řízení SMČR. Předsednictvo KLoM řeší jen organizaci modelářského roku.
- Veřejné připomínkování stanov, či jiných zásadních věcí – počítá se s tím
9. Zapojit více modelářů do činnosti SMČR – delegování úkolů
Tento bod projedná předseda KLoM na předsednictvu SMČR
10. Dodržování stanov, směrnic
Probíhá aktualizace směrnic
1.

c. Návrh změn sekce S – připomínky formulované na schůzce „Anarchistické
platformy“ konané 31.10.2019
Úplný text návrhu je v příloze 2.
Vyjádření předsednictva KLoM
1. Doplnění třídy FOOTY
Hlasováno o zařazení třídy FOOTY pod sekci S
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Úkoly
- zveřejnit pravidla třídy FOOTY na Svazových webových stránkách
Z: Pavel Novotný
T: březen 2020

- po dohodě s aktuálním správcem českých registrací Svatoplukem Hubáčkem rozhodnout o
podobě MiČR 2020.
Z: Pavel Novotný
T: březen 2020
2. Všechny závody sekce S veřejné
U Mistrovských soutěží nutno dodržet směrnice SMČR – jen pro členy SMČR, případní zájemci
o členství bez místního klubu se mohou přihlásit junioři k individuálnímu členství přes sekci
Mládež – Ludvík Kostelanský, senioři elektronicky do klubu č. 211 (E-mail:
tomas.ciniburk(a)seznam.cz.).
Veřejné soutěže jsou nadále rozhodnutím předsednictva SMČR z 25.11.2019 také jen pro
členy SMČR.
3. Dotace na závody
Obdobně jako u všech ostatních sekcí – veřejné soutěže dotace 0, mistrovské soutěže
procentuálně dle rozpočtu KLoM ( v roce 2019 – 9600 Kč, pro 20-30 závodníků, tj. 320-480 Kč
na závodníka). Podmínky účasti viz bod 2
4. Rozhodčí
- Vedoucí sekce nebude delegovat hlavního rozhodčího, ale obdobně jako v jiných sekcích
odsouhlasí hlavního rozhodčího vybraného pořádajícím klubem a uvedeného v propozicích
mistrovské soutěže.
Úkol: Vzhledem k nedostatku rozhodčích sekce S zajistí vedoucí sekce proškolení dalších
rozhodčích.
Z: Pavel Novotný
T: do 6/2020
Využívání rozhodčích Českého svazu jachtingu – vedoucí sekce může po přezkumu udělit
licenci sekce S rozhodčímu ČSJ s platnou licencí.
Úkol: Připravit návrh dohody mezi SMČR a ČSJ o využívání rozhodčích ČSJ pro modelářské
soutěže.
Z: Stanislav Jakeš
T: 2/2020
- nemistrovské (veřejné) soutěže – výběr a finanční vyrovnání s rozhodčím je plně
v kompetenci pořadatele
- rozhodčí se nesmí účastnit jako závodník – je zakotveno ve Sportovním řádu KLoM
- odměny rozhodčím – na uspořádání mistrovské soutěže dostává pořadatel příspěvek od
KLoM (SMČR), víše odměny rozhodčímu je plně v kompetenci pořadatele, kromě příspěvku
od Svazu má možnost získat prostředky ze startovného – může být až 500 Kč.

d. Repre 2020
-

celkový požadavek dle počtu účastníků a modelů v odhadované užší repre 1,55 mil. Byl
předán předsedovi SMČR J. Žemličkovi. Po uzavření užších repre týmů všech odborností a
vyčíslení jejich nákladů, bude přiděleno dle poměru ostatní odborností svazu. Odhad pokrytí
požadavku cca 50 %

e. Martin Houska – proplácení soutěží
V roce 2019 docházelo až k více jak půlročnímu skluzu ve vyrovnání Smlouvy o pořádání
mistrovské soutěže, kluby nedostávaly Návrh smlouvy od předsedy SMČR. Pro rok 2020 je
zavedena nová jednotná tabulka s přehledem mistrovských soutěží pro všechny odbornosti,
předseda SMČR přislíbil rychlejší zpracování, po novu Objednávka na uspořádání mistrovské
soutěže.

10) Pravidla
Sekce M vydá nová převzatá pravidla NAVIGA s platností od 1.1.2020
Budou dvě odchylky
- omezení zdroje napájení – limiter v národním doplněn o „nebo předepsaný akumulátor“
- počet rozjížděk – národní doplněk „možno více jak 4, bez finálové jízdy“
Z: Zdenka Dostálová
T: 20.12.2019

Do sportovního řádu doplněk:
„Přihlášky do závodu budou akceptovány nejpozději týden před konáním soutěže, pozdější
přihlášení není́ možné́ .“
Z: Stanislav Jakeš

T: 20.12.2019

Sekce C změní pravidla zpět na převzatá pravidla NAVIGA z roku 2011. Platnost v ČR od
1.1.2020.
Z: Martin Houska

T: 20.12.2019

Předběžný termín zasedání předsednictva KLoM 21.3. 2020
11) Závěr
Pozn.: úkoly uvedeny v textu modrou barvou
Stanislav Jakeš – místopředseda KLoM
Alois Vašíček – předseda KLoM
zkontroloval: Zdenka Dostálová

Příloha č. 1: Připomínky vedoucího sekce Mládež – vize SMČR
Vize fungování SMČR v 21.století.
Modeláři v ČR k modelařině přistupují mnoha způsoby. Někteří ji mají pouze jako osobní koníček
jehož výsledky se nikde nechlubí, někteří se rádi setkají s jinými na modelářských akcích typu
polétání, poježdění… bez jakýchkoliv soutěžních ambicí, někteří se snaží dobýt vavříny vítězství
kdykoliv a kdekoliv… a většina se prolíná mezi těmito skupinami.
Z toho pohledu stavět spolek SMČR jako zaměřený pouze na soutěžní modelaření je velké
zúžení možné členské základny. Byť ve stanovách se SMČR pasuje na zástupce všech
modelářů, jeho praktická činnost je zaměřena výhradně na skupinu soutěžících modelářů.
Chování a jednání SMČR stále obsahuje vzorce chování z 80tých let 20.století, kdy členství ve
Svazarmu (nadřazená to organizace předchůdce SMČR) a vysoutěžené body pro klub
zajišťovalo přístup k nedostatkovému materiálu a umožňovalo výjezd do zahraničí. Situace se od
té doby ale výrazně změnila. Modeláři mají přímý přístup k materiálům, které jim SMČR ani už
nemůže zajistit, o cestování je zbytečné mluvit. Situace se změnila, ale jednání SMČR jen
minimálně.
Pokud se chce SMČR stát představitelem VŠECH modelářů, navýšit svou členskou základnu a
tím získat i silnější vyjednávací pozici při jednání se státní správou, bude muset omezit svou
doktrínu „pouze vrcholový sport“ a začít se věnovat všem skupinám modelářů. Jak toho
dosáhnout?
1) Elektronická evidence členů, elektronické platby, jednoduchý přestup mezi kluby,
nenutnost být v klubu ale také možnost být ve více klubech kvůli odbornosti atd…
- evidenční číslo člena bude … ve formě 6místného čísla (při členské základně 100
000 členů cca 3000 fluktuaci vydrží dlouho) Číslo bude přiděleno při registraci
automaticky svazem a nebude v žádném vztahu ke klubu. Současná licence
obsahující číslo klubu vede k identifikaci osoby a tedy může být v některých
případech v rozporu s GDPR. Nové číslování umožní členství osoby v několika
klubech podle zájmu . Licence by byla svázana s danou osobou trvale, pokud by
dotyčný přerušil členství , po jeho obnovení by dostal opět původní lic. číslo
- platba členských příspěvků přímo na účet SMČR bez mezistupně platby klubu a ten
převádí sumu na centrum. V platbě bude jako variabilní symbol číslo licence.
Evidence zaplacenosti bude automatická, rychlá, bez potřeby velkých zásahů
pracovníka SMČR.
- Info o zaplacenosti na WEBu SMČR… stačí licence – zaplaceno/nezaplaceno… a
tím ulehčení registrace pořadatelům soutěží
- Umožní to jednoduše i zařazení individuálních členů protože členové defacto budou
evidováni individuálně, členství v klubech bude na tomto nezávislé.
2) Vytvořit, vychovat a starat se o nastupující generaci modelářů.
- Tvrzení, že modelařina je na „západě“ koníčkem starších je sice pravda, ale už i
tam zjišťují, že k technice je třeba přivést děti už v útlém věku a systém kroužků a
CVČ u nás obdivují a v současné době se snaží zavádět také za podpory státu i
firem. Nerušme tedy něco v čem jsme napřed.
- Aktivně vyhledávat nové vedoucí kroužků. V současné době už není zásadním
problémem financování kroužků ale nedostatek vedoucích. Současný kádr
vedoucích stárne a mladých moc nepřichází.
- Jednáním s státními orgány (MŠMT) se snažit omezit byrokratické překážky a
podmínky pro nové vedoucí aby případní zájemci nebyli hned odrazeni všemi
požadavky které musí splnit.
- Spolupracovat se VŠEMI, kdo se zabývají modelářskou a polytechnickou činností
mládeže bez podmínek zda jsou či nejsou členy SMČR
- Předváděcími a ukázkovými akcemi aktivně ukazovat modelářskou činnost dětem.

3) Podpořit nesoutěžní činnost modelářů
- podporovat předváděcí akce na dnech dětí, dnech města, slavnostech, výstavách,
veletrzích…
4) Zlepšit PR
- Kromě webových stránek mít i profil na Facebooku, Instagramu apod. Informovat
tam o aktuálních událostech.
- Web mít atraktivnější a hlavně aktuálnější. O web se musí starat pověřená osoba
která za to bude přiměřeně honorována.
- Sjednotit a podpořit modelářská diskuzní fóra která v současnosti provozují privátní
osoby na své náklady
- Být aktivní na sociálních sítích (diskuzní fóra, facebook, apod.)
- Psát do modelářského tisku.
5) Konat metodickou činnost
- připravovat podklady např. pro činnost kroužků, aktivně vyhledávat a motivovat
vedoucí kroužků, vytvářet metodiku, co všechno je potřeba pro…
- poskytovat metodiku a právní pomoc a vysvětlení při vstupu v platnost zákonů,
které se dotýkaji modelářské činnosti
6) Nebýt uzavřeni před ostatními modeláři
- umožnit i nečlenům účast na svazových soutěžích. Toto je možnost rozšířit
členskou základnu
7) Hledat nové možnosti financování
- nespoléhat se jen na dotační tituly MŠMT. Tento způsob financování může být
náhle ukončeno a spolek se tak může dostat do finančních potíží.
8) Zrychlit a otevřít a zprůhlednit rozhodovací proces orgánů SMČR.
- zasedání 2x ročně je v současné době naprosto nedostatečné. V současném
modelu než dojde k projednání, posouzení a rozhodnutí, řešení problému bývá pro
modeláře již neaktuální, protože se musí nějak zařídit hned, ne až se to projedná za
půl roku. Mnoho věcí může být projednáno pomocí mailů, telekonferencí, sociálních
sítí.
- K zásadnějším věcem by mělo být umožněno se vyjádřit všem modelářům. Např.
tak, že se projednávaný návrh zveřejní ještě před jeho projednáním a je možno
k němu podávat písemně připomínky. Tento postup by měl být použit minimálně u
změn stanov.
- V zápisu ze zasedání by měl být uveden i obsah projednávaného bodu. A jak byl či
proč nebyl schválen. Zápis, že „Bod 3 byl schválen“ či „Návrh XY byl zamítnut“ je
naprosto nedostatečný. Možná splňuje požadavek zákona na zápis ze zasedání,
ale pro modelářskou veřejnost je naprosto nicneříkající.
9) Zapojit více modelářů do činnosti SMČR
- Informaci o potřebách vedení SMČR (např. potřeba osoby na správu webových
stránek, zpracování pravidel, účast na prezentační akci a pod) zveřejňovat na
stránkách SMČR, a osobám, které toto vykonají / vykonávají poskytnout nějaký
druh odměny výhodný jak pro Svaz tak pro dotyčného (např. poskytnutí vyšší
dotace na startovné, přednostní zapůjčení vozidla,….)
10) Dodržovat vlastní stanovy, směrnice a nařízení
- Jestliže se, např. podle stanov má na podání KK odpovědět do 60 dnů, je naprosto
nepřípustné aby toto podání nebylo vyřešeno ani po roce. Podobné případy by se
našly i v oblasti účetnictví, sportovního řádu, stanov…
- Pokud danou směrnici nelze dodržet, je ji třeba změnit a ne obcházet.

Příloha č. 2: Návrh změn sekce S – připomínky formulované na schůzce „Anarchistické
platformy“ konané 31.10.2019
Kdo jsme a proč to děláme
naše platforma je volné uskupení lodních modelářů, jejichž koníčkem jsou plachetnice spadající do sekce S
SMČR KloM.
Cílem naší iniciativy není snaha o rozvrácení stávajících struktur SMČR. Naším cílem je vznést důrazný apel
k funkcionářům SMČR KloM, aby se svaz vrátil ke svému původnímu poslání – tedy SLOUŽIT VŠEM
modelářům.
Předkládáme návrhy jejichž cílem je, jednak zprůhlednit a zpřístupnit financování závodů v sekci S, a
zejména, otevřít prostor SMČR všem zájemcům a zejména dětem.
1. na základě požadavku modelářů a po dohodě s ing. Svatoplukem Hubáčkem a ing. Ludvikem
Kostelanským bude do sekce S přibrána kategorie FOOTY (stavebni pravidla shodné s mezinárodními viz
http://www.moravskypohar.cz/Footy/Pravidla ). Registr čísel a aktuálnost pravidel zajistí ing.Svatopluk
Hubáček v spolupráci s vedoucím sekce S.
Cíl změny: do řad SMČR Klom to přivede další modeláře, zvýší se počet a pestrost soutěží

2. VŠECHNY závody sekce S budou veřejné. Tedy, soutěží se mohou zúčastňovat jak registrovaní, tak
neregistrovaní závodníci. Jedinou podmínkou je, že jejich loď musí splňovat požadavky třídy (tříd) pro níž
(něž) je závod vypsán.
Soutěžící budou ve výsledkových listinách uváděni v pořadí, jehož v soutěži dosáhli.
Startovné (pokud se vybírá) je pro všechny účastníky v věkové kategorii ve stejné výši.
Cíl změny: do řad SMČR Klom to přivede další modeláře, zvýší se počet soutěžících

3. Závody pořádané klubem registrovaným v SMČR a uvedené v řádném terminu v oficiálním kalendáři
SMČR mají nárok na dotaci na závod takto:
Veřejné soutěže : 2000,- na den
Mistrovské soutěže : 2500,- na den
O dotaci pořadatel nebude žádat, vznese na ni nárok a SMČR Klom je povinen takovému nároku vyhovět.
Dotace je paušální částkou, jíž užije pořadatel pro organizaci a zajištění závodu. Nebude tedy mít další
povinnost skládat účet, jakým způsobem dotaci použil.
Podmínkou pro získání dotace je, že ze všech závodníků přihlášených k soutěži bude alespoň 60% členů
SMČR
Cíl změny: snížení administrativy, transparentnost financování

4. Rozhodčí
1. Vedoucí sekce S bude delegovat hlavního rozhodčího ze seznamu rozhodčích SMČR nebo z ČSJ (Český
svaz jachtingu) na Mistrovské závody. Nebude-li hlavní rozhodčí delegován, či nezúčastní-li se a nebude za
něj zajištěna náhrada, jsou výsledky takové soutěže neplatné, a nelze je prezentovat.
Pro soutěže v sekci S platí, že pro každý závod je delegován jeden rozhodčí.
2. pro nemistrovské soutěže nemá SMČR Klom povinnost rozhodčího delegovat. Pokud však pořadatel
rozhodčího vybere ze seznamu rozhodčích SMČR nebo z ČSJ, a zajistí si jeho účast, platí pro jeho odměny
stejná pravidla, jako při soutěži mistrovské.
3. rozhodčí se NESMÍ zúčastnit soutěže jako závodník

Odměny pro rozhodčího hrazené SMČR KLoM:
rozhodčí – ze seznamu rozhodčích SMČR KLoM, nebo ČSJ – má nárok na odměnu takto:
cestovné – dle platných směrnic, jež se této položky týkají
ubytování – v místě, nebo okolí konání soutěže je rozhodčí, při vícedenních závodech oprávněn užít k
ubytování na nezbytně dlouhou dobu ubytovací zařízení, přičemž nejvýše přípustný náklad na osoba/noc
je 1.000,- Kč. Tato položka je zúčtovatelná – rozhodčí uplatní nárok na proplacení s dokladem o ubytování.
odměna za rozhodování – rozhodčímu náleží odměna ve výši 2.000,- Kč/ den konání soutěže.
Cíl změny: rozhodčí se obvykle rekrutují z řad aktivních závodníků. Nesmí-li se soutěže aktivně zúčastnit
jako závodníci, je odměna za rozhodování nezbytná – motivační. Účast rozhodčího zvyšuje kvalitu soutěže

Změny jsou navrhovány pro zvýšení kvality a množství soutěží a otevření celého modelářského prostoru
novým zájemcům, bez toho, aby byli ji dopředu nuceni se v SMČR registrovat. Dále mají sloužit
pořadatelům pro technické a organizační zajištění soutěží, aniž by byli zatěžováni byrokracií nad rozumný
rámec.
Sepsano na základě 3měsiční intenzivní diskuze závodniků a pořadatelů závodů sekce S.
Pavel Novotny ( vedouci sekce S ), Ales Pokorny, Ivo Michal ,Jan Hyk, Jiri Munclinger, Zdenek Pavliček a
mnoho dalších

