Zápis
z 2. zasedání předsednictva
Klubu lodních modelářů ČR v roce 2020
Kdy: v sobotu dne 28. 11 2020 od 10:00 hodin
Kde: Videokonference Google Meet
Přítomni: Jan Žemlička (předseda SMČR), Alois Vašíček (předseda KLoM), Stanislav Jakeš
(Sekce NS, místopředseda KLoM), Zdeňka Dostálová (Sekce M), Martin Houska (Sekce C), Petr
Vaněrka (Sekce FSR), Ludvík Kostelanský (Sekce mládež), Pavel Novotný (Sekce S)
Omluveni:
Program:
1) Zahájení – předseda A. Vašíček zahájil
2) Kontrola zápisu 1/2020 - předseda
úkoly:
- Apelovat na předsedy jednotlivých klubů, aby evidenční karty předali úplné, včetně rodných
čísel – R.Č. nedodaly KloM:
- Zpracovat metodiku pro založení modelářského kroužku a nutnou kvalifikaci vedoucího,
porovnání, pokud je jen pod klubem (pobočným spolkem) a pod jinou zastřešující organizací
(DDM, smlouva o spolupráci).
- Zpracovat návrh zjednodušení této metodiky, aby mohl být podkladem pro jednání s MŠMT pro
snížení legislativních požadavků pro polytechnické kroužky mládeže.
- Zpracovat náborovou akci na získání nových vedoucích kroužků.
- Spolupracovat se VŠEMI – zpracovat návrh Jak?, jakými prostředky?, za kolik?
Tyto úkoly má Ludvík Kostelanský do července 2021 – průběžná informace.
-

-

Třída FOOTY - 20.6.2020 dohodnuto s p. Hubáčkem užívání pravidel Footy.cz pro žákovské
soutěže. Pravidla na Svazových webových stránkách zatím nezveřejněna – pravidla jsou
zahrnuta do nových ucelených pravidel pro žákovské soutěže KLoM. Plošně třída Footy nebude
zařazena do Sekce S.
Vzhledem k nedostatku rozhodčích sekce S zajistí vedoucí sekce proškolení dalších
rozhodčích - 13.6.2020 proškoleno 8 rozhodčích
Připravit návrh dohody mezi SMČR a ČSJ o využívání rozhodčích ČSJ pro modelářské
soutěže. – návrh, dopis Martinu Součkovi – komise rozhodčích ČSJ připraven, neodeslán.
V červenci 2020 jednal vedoucí sekce S s M. Součkem, ústně dojednáno, že je dohoda
možná, bude následovat oficiální dopis SMČR - znovu poslat návrh Z: Jakeš

-

-

Sekce M vydá nová převzatá pravidla NAVIGA s platností od 1.1.2020 – splněno
Sekce C změní pravidla zpět na převzatá pravidla NAVIGA z roku 2011. Platnost v ČR od
1.1.2020. - splněno
vedoucí sekcí doplní nové informace na web – výsledkové listiny, hodnocení sezóny a širší
repre družstva
▪ sekce FSR - chybí repre pro 2020/21 a hodnocení sezóny 2019, 2020, sekce S - P.
Novotný – za 2020 jsou jen propozice ne výsledky, C – chybí repre pro 2020/21, M – je sice
jinde, ale odkaz funguje, Mládež - chybí hodnocení sezóny 2019, 2020
Sekce Mládež – podoba MiČR žáků – zpracovány pravidla pro žákovské třídy. Obsahují třídy,
v kterých je možné vypsat MiČR žáků.

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

-

NSA předány dotazníky ke struktuře a fungování sportovní činnosti SMČR
Peníze z dotačních programů Repre a Činnost částečně nevyčerpány – předložen návrh na
dočerpání.
Směrnice o bezpilotních prostředcích – kolektivní registrační číslo pro modely členů SMČR,
pozor pokrývá jen modely soutěžních tříd, ve stručnosti ne drony a cokoliv létající
s videokamerou, či v automatickém režimu. Pro tyto modely musí mít i člen Svazu vlastní
registraci a licenci.
Do evidenční karty klubů Lodních modelářů uvést, zda má v klubu někdo zájem létat, pokud
ano bude celý klub zařazen do registrace pilotů – vedoucí sekcí informují kluby KLoM
Elektronické známky v roce 2021 ještě nebudou.
Elektronická evidence členů už funguje, nahlížení, kontrola členství bude na stránkách SMČR.

4) Vyúčtování soutěží, repre 2020
Sekce NS – vyúčtováno a vyčerpáno vše od SMČR proplaceno
Sekce FSR – vyúčtováno a vyčerpáno vše od SMČR proplaceno
Sekce Mládež – vyúčtováno a vyčerpáno vše od SMČR čeká na proplacení
Sekce C – Repre – přes nahodilou činnost, MiČR – nekonáno vyčerpáno materiál
Sekce M – vyúčtováno a vyčerpáno MiČR – neproplaceno neúplné bude dále řešeno,
Repre řešeno se SMČR zatím neproplaceno řeší Zdena Dostálová s Janem Žemličkou
Sekce S – vyúčtováno a vyčerpáno (předseda KLoM Kolín Pavel Zajíc zaslal na SMČR)
dořešit s předsedou SMČR.
5) Zprávy z Navigy
-

pořadatelé počítají s:
sekce M, NS - MS - srpen Kaliningrad, Rusko
sekce C - MS - Rijeka, Chorvatsko
sekce A/B - problém - zemřel pořadatel pan Ganchev, který pořádal MS a ME v Bulharsku
(Paradzhyk), ale CZ A/B nejezdí.
Junioři v roce 2021 do 19 let
Třetí WYMC (juniorský světový pohár) – Lesznowola (u Varšavy) Polsko plně přesunut na rok
2021 za stejných podmínek a ve stejném termínu (jen posunut na shodné dny v týdnu).
Zažádat o extra příspěvek na výjezd WYMC juniorů na tuto akci – 50 000 Kč – 10 juniorů + 2
trenéři (červenec 2021) – Z: Stanislav Jakeš

6) Výjezdy na MS a ME 2021
Datum od

do

Pořadatel – místo

Status

Sekce

14/06/21

26/06/21

ISAF – Itálie ?

MS

S

5/08/21

12/08/21

NAVIGA – Kaliningrad / Rusko

ME

NS

9

17

Stanislav Jakeš

5/08/21

12/08/21

NAVIGA – Kaliningrad / Rusko

ME

M

10

11

Zdenka Dostálová

1/08/21

14/08/21

IMBRA – Gonzaga / Itálie

MS

FSR

8

14

Petr Vaněrka

11/09/21

19/09/21

NAVIGA – Rijeka / Chorvatsko

MS

C

10

Josef Kopecký

Jun.

Sen.

Vedoucí týmu

3

7) Doškolování rozhodčích 2020
Sekce M – září Náchod 6 účastníků + 3 budou v roce 2021
Sekce C – cca 12 účastníků – 3.10.2020 Karlovy Vary – neuskutečněno – dodat termín
v roce 2021 Z: M. Houska
Sekce S – 13.6. 8 účastníků
Sekce FSR – září 2020 IMBRA + NAVIGA 10 účastníků
Sekce NS – 1 účastník provedeno v únoru, zakončeno testem, náklady 0 Kč.
Aktuální počet proškolených rozhodčích považují vedoucí sekcí za dostačující.
8) Různé
a) Kalendář KLoM 2021
Předložen kalendář akcí KLoM SMČR mistrovských a veřejných soutěží – schválen
Pro informaci jsou v souboru Ostatní akce lodní modelářů shromážděny známé
meziklubové a jiné akce.

b) Repre 2021
V sekci NS byly uskutečněny 2 soutěže seriálu MiČR.
V sekci M byly uskutečněny 2 soutěže seriálu MiČR
V sekci FSR byly uskutečněny 3 soutěže seriálu MiČR
V sekci S byly uskutečněny 2 soutěže seriálu MiČR
V sekci Mládež a C se bohužel MiČR nakonec nepodařilo uspořádat.
Vedoucí sekcí předložili návrh širších reprezentačních týmů pro rok 2021, výběr byl
proveden z důvodu proti Covidových opatření dle dodatku Sportovního řádu pro rok 2020.
U sekce C z důvodu neuskutečnění MiČR zůstal tým jmenovaný pro rok 2020.
Reprezentační týmy byly schváleny.
c) Schválení pravidel pro žákovské soutěže KLoM
Byly předloženy přepracovaná ucelená Národní pravidla pro žákovské třídy KLoM ČR,
tyto pravidla obsahují vybrané, případně upravené, zjednodušené soutěžní třídy KLoM ze
všech sekcí, které mohou být vypsány pro pořádání MiČR žáků a nižších postupových či
veřejných soutěží v rámci ČR.
Připomínky – spravování v budoucnosti Stanislav Jakeš na základě avíza vedoucích
sekcí.
Předběžný termín zasedání předsednictva KLoM 20.3. 2021
9) Závěr
Na závěr zasedání Předsednictva KLoM informoval předseda KLoM p. Alois Vašíček o
nemožnosti plnit úkoly vyplývající z funkce předsedy KLoM, především z důvodu časového
zaneprázdnění. Předsednictvo KLoM na jeho návrh odsouhlasilo, že do konce volebního
období (2/2022) bude pověřen jeho úkoly místopředseda KLoM p. Stanislav Jakeš. Ten
bude jednak řídit odbornostní republikový KLoM a rovněž plnohodnotně zastupovat KLoM
v Předsednictvu Svazu modelářů České republiky z.s.
P. Alois Vašíček zůstává členem Předsednictva KLoM a statutárním zástupcem Svazu
modelářů České republiky do příští konference v r. 2022

Pozn.: úkoly uvedeny v textu modrou barvou
Stanislav Jakeš – místopředseda KLoM
Alois Vašíček – předseda KLoM
zkontroloval: Martin Houska

