
 
Zápis 

z 2. zasedání předsednictva 
Klubu lodních modelářů ČR v roce 2021 

Kdy: středa dne 16. 6. 2021 od 18:00 hodin 
Kde: Videokonference Google Meet 
Přítomni: Stanislav Jakeš (Sekce NS, místopředseda KLoM), Martin Houska (Sekce C), Petr 
Vaněrka (Sekce FSR), Ludvík Kostelanský (Sekce mládež) 
Omluveni: Alois Vašíček (předseda KLoM), Pavel Novotný (Sekce S), Zdeňka Dostálová (Sekce 
M), 

 
Program:  
     

1) Zahájení – místopředseda S. Jakeš zahájil 
 

2) Organizování MiČR a dalších soutěží – Covidová opatření 
 

Sekce NS – skoro 4 soutěže seriálu NS odjety (18.-20.6. bude 3. a 4. soutěž část 
plachetnice). Zbývající dvě jsou v plánu 10.-12.9. podle stavu v loňském roce, 
předpokládáme, že proběhnou bez komplikací. Vyhodnocení seriálu a nominace repre 
týmu proběhne dle sportovního řádu – ze čtyř nejlepších výsledků. 
 
Sekce M – 18.-20.6. bude první letošní soutěž, začátkem září a v půlce jsou plánovány 
další dvě, zatím není potvrzen pořadatel (dvě jarní byly zrušeny). Předpokladem tedy je 
mít 3 soutěže v sezóně, vyhodnocení seriálu a repre tým ze dvou nejlepších výsledků. 
 
Sekce FSR – jedna soutěž zrušena, jedna proběhla, do konce sezóny budou ještě 3 
soutěže. Vyhodnocení seriálu a repre tým ze třech nejlepších výsledků. 
 
Sekce S – RG-65 bylo MiČR 12.-13.6., MicroMagic plánováno v druhé polovině července. 
 
Sekce C – v plánu v půlce října, pokud bude fungovat očkování a po létu se nevrátí 
epidemie, věříme, že se uskuteční. 
 
Sekce Mládež – plánované MiČR žáků odloženo o měsíc na 25.-26.6. dle stávající situace 
by se mohlo uskutečnit. 
 
Informaci o tom, které kluby proúčtují jednotlivé sekce předseda SMČR dostal, takže je 
možno si žádat objednávky na jednotlivé akce.  
 

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

 
Hlavní témata jsou – dopracování směrnic SMČR, zpracování návrhu nových stanov a 
rozdělení příspěvků na reprezentaci dle aktuální situace mezinárodních akcí. 

 
4)  Zprávy z Navigy a IMBRY 

Naviga zatím stále nevydala rozhodnutí k MS sekce „C“ plánované v Chorvatsku. 
Po zkušenostech z posledních dvou let bude asi problém najít pořadatele MS, ME na 
nadcházející roky. 

. 



 
 

5) Příspěvek na repre 2021  
 
Vypadá to plnou verzi rozdělení příspěvku na reprezentaci v režimu „bez výjezdu“. Při 
stejné částce jako vloni – 190 000 Kč se v KLoMu rozdělí takto: 

  NS FSR M C S Počet 
osob 

Výše příspěvku 

juniorů 9 8 10 0 0     

seniorů 17 14 11 10 4     

  26 22 21 10 4 83 190000 

na osobu             2289 Kč 

vypočteno 59518 50361 48072 22892 9157   190000 

zaokrouhleno 60000 Kč 50000 Kč 48000 Kč 22900 Kč 9100 Kč   190 000 Kč 

 
Rozdělení částky bylo telefonicky odsouhlaseno i vedoucími sekcí S a M. 
O vyúčtování příspěvku na reprezentaci se postarají tyto kluby, členové: 

 
 
Vedoucí sekce sekce M předá na sekretariát SMČR a místopředsedovi KLoM do 
30.června jméno klubu a osoby, která provede vyúčtování příspěvku na reprezentaci. 
Může využít i výjezd na světový pohár v Kaliningradu v srpnu, nebo zářijovou mezinárodní 
soutěž v Itálii. 
 

6) Různé 
 

   1. Vyzvěte jednotlivé kluby, zda mají platného předsedu – volby je nutno v intervalu 
maximálně 4 let opakovat, v případě starší volby je klub bez statutárního zástupce a 
nemá kdo za něj vystupovat – bude důležité pro volby delegátů konference a volby na 
konferenci. 

2.  S. Jakeš pracuje v týmu „nové stanovy“, takže pokud máte nebo znáte někoho, 
kdo má konkrétní připomínky obracejte se na něj. 

3. Stále neodevzdali evidenční kartu kluby: 348 KLoM Třešť 

 

Předběžný termín zasedání předsednictva KLoM 27.11. 2021 

 

 
Stanislav Jakeš – místopředseda KLoM 
 
zkontroloval: Petr Vaněrka 

Sekce Příspěvek Klub IČO Organizátor Telefon

S 9 100 Kč KLoM Kolín modelářský klub p.s. 61884812 Pavel Novotny +420 602 417 007

NS 60 000 Kč FREGATA - klub lodních modelářů ČR p.s. 62486578 Stanislav Jakeš +420 602 192 469

M 48 000 Kč Klub lodních modelářů Třešť, p. s. 63443236 Lubomír Boček +420 775 161 091

FSR 50 000 Kč KLM "Royal Dux" Duchcov, p.s. 62787560 Petr Vaněrka  +420 606 850 734

C 22 900 Kč NAVI STUDIO Plzeň 64353443 Martin Houska +420 721 879 811

C 55 000 Kč výjezd repre "C" Josef Kopecký
190 000 Kč


