
Zasedání zástupců klubů sekce NS při MiČR Bakov nad Jizerou 
29.5.2021  
účast 13 klubů, z aktivních v sekci NS chyběl KLoM Letkov a KLoM Duchcov 

 

1. 28. Seriál sekce NS 2021 

 

Po úspěšném rozjetí seriálu o týden posunutou 1. a 2. soutěží, sdělení pořadatelů 3. a 4. 

soutěží a brzkému zářijovému termínu 5. a 6. soutěže, to vypadá na to, že zvládneme 

ucelený seriál šesti soutěží. Celkové výsledky budou tedy počítány dle sportovního řádu 

ze čtyř soutěží. Základní pravidla pro sestavení reprezentačního týmu pro rok 2022 

budou také dle sportovního řádu, tedy umístění v seriálu 2021. V závažných případech, 

nemožnosti se seriálu 2021 účastnit a dobrých výsledků v minulých letech může do 

nominace zasáhnou vedoucí sekce s odsouhlasením předsednictva KLoM. 

Následující potvrzené soutěže tedy jsou: 3. a 4. soutěž pro modely s motorovým 

pohonem 11.-13.6.2021 Ledenice a plachetnice 18.-20.6.2021 Velký Vřešťov. 

Pro rok 2022 se zvažují tyto soutěže seriálu: 

1. a 2. soutěž motorové 27.-29.5.2022 Běleč – KloM Třebechovice pod Orebem 

1. a 2. soutěž plachetnice týden před nebo po Úštěk, Buňkov (V. Vřešťov) – KloM 

Proboštov, Lodní modeláři Bílá Třemešná 

3. a 4. soutěž oboje Třeboň cca polovina června – Maják Borovany 

5. a 6. soutěž Jinolice cca polovina září – Admirál Jablonec 

 

2. Reprezentace 2021 

 

Vzhledem ke zrušení, změně statutu MS sekce NS oficiální reprezentační výjezd nebude. 

Na světový pohár v Kaliningradu se můžete přes stránky pořadatele přihlásit 

individuálně. 

Obdobná situace je i v dalších sekcích KLoM a i v dalších odbornostech, takže 

předsednictvo SMČR bude 7.6. jednat o rozdělení peněz na reprezentaci. Peníze získané 

z programu podpora reprezentace se rozdělí na jednotlivé odbornosti podobně jako vloni, 

další podpora, která jde na reprezentační výjezdy z dotačního programu na činnost klubu 

(SMČR) bude pouze u uskutečněných zahraničních výjezdů. Odhadem tedy KLoM dostane 

na podporu reprezentantů cca 190 TKč. Primárně je rozdělíme na sekce dle počtu 

plánovaných reprezentantů a u NS pozvu na soustředění reprezentace motorové září 

Duchcov, plachetnice červenec Buňkov. Obdobně jako vloni očekávám u ostatních 

odborností, sekcí problémy s vyúčtováním, takže bych pak využil čerpání na materiál pro 

podporu reprezentace – nákup člunu, stanu apod. Rád uvítám náměty, je potřeba aby si 

to vzal konkrétní klub p.s. a zavázal se, že tím bude zajišťovat, případně půjčovat trénink 

reprezentace (i národní soutěže je trénink repre). Vzhledem k navýšení částky na drobný 

hmotný majetek SMČR v tomto případě předává materiál jednorázově – není dlouhodobě 

zapůjčen jako dříve, ale převedením se stává majetkem klubu p.s. 

 

3. Pracovní schůzky na přípravu nových stanov 

 

Vedení SMČR vyzvalo v dubnu k vytvoření pracovní komise pro zpracování návrhu Stanov 

SMČR. Jednotlivé odborné kluby byly vyzvány k nominaci členů. Za KLoM  v komisi 

pracuje Stanislav Jakeš (byl už v prvním pokusu sestavit komisi po konferenci v roce 

2018) za KSPIM (plastikáři) Petr Filip (taktéž z první komise), za KLeM Petr Cejnar, 

Tomáš Ciniburk a Ivan Kornatovský, za KRaM Petr Vysloužil, dále pak předseda SMČR 

Jan Žemlička. Ostatní odborné kluby zástupce nedodaly. Schůzky jsou pravidelně 

v intervalu cca 14 dní, stručné zápisy zveřejňuje předseda SMČR na stránkách SMČR. 

Základní nastavený rámec je takový, že komise sestaví kostru (co chceme, aby stanovy 

obsahovaly) ta bude zveřejněna k připomínkování členskou základnou, shrnutí a výsledná 

kostra bude předána JUDr. Ertlovi (předseda SSS), který má se Stanovy dle Občanského 

zákoníku zkušenosti a ten je zpracuje do právního textu dle OZ. Konečná podoba pak 

bude předložena konferenci (valné hromadě) ke schválení. Snaha je stanovy zjednodušit, 

zprůhlednit a ponechat jen to nejnutnější, ostatní věci řešit směrnicemi.  



Sice je plánováno představení uceleného návrhu stanov členské základně, ale jako 

zástupce KLoM rád uvítám Vaše připomínky už nyní v průběhu práce komise. 

Doposud se projednal způsob sestavení nových stanov, nutnost začít znova, nejít cestou 

škrtání a doplňování vět do stávajících stanov, základní struktura – zakládající spolek a 

pobočný spolek, možnost individuálního členství bez omezení věku, neumožnění členství 

jiné právnické osoby. Na nastávajících schůzkách se bude projednávat klíče k sestavování 

delegátů velké konference (zachování proporcionality hlasů jednotlivých členů, dnes není) 

forma a kompetence odborných klubů. Toto bude asi nejvíce převratné v nových 

stanovách, ale zachování proporcionality hlasů musíme zavést – obdobně jako význam 

hlasů v jednotlivých krajích při volbě do poslanecké sněmovny. Zatím vypadá 

nejpravděpodobnější model územního členění – kraje a v nich zvolení (E-mailové 

hlasování) delegáti na velkou konferenci (valnou hromadu) přes všechny odbornosti. 

Bohužel je mnoho Klubů modelářů p.s. s namíchanými odbornostmi, takže se špatně 

rozškatulkovávají dle odborností. Nicméně všichni členové SMČR jsou již zapsány ve 

vnitřní databázi SMČR, takže se skupinkovat do volebních okrsků (kraje, odbornosti,…) a 

z nich vycházejících delegátů dá různě. Pro vyvážené fungování SMČR i předsednictva 

SMČR však pořád bude potřeba vzájemný respekt a ohleduplnost jednotlivých odborností. 

Ohledně odborných klubů to zatím směřuje k částečnému oddělení od předsednictva 

SMČR, které by mělo řešit hlavně ekonomiku a „právní“ řízení SMČR, odborné věci až po 

hospodaření s financemi v jednotlivých odborných klubech by mělo zůstat plně 

v kompetenci odborného klubu. Dnes kluby jen navrhují, konečný souhlas dává 

předsednictvo SMČR. 

 

4. Příprava na konferenci KLoM a konferenci SMČR 

 

Ať bude klíč pro výběr delegátů jakýkoliv bude muset být sestaveno a zvoleno 

předsednictvo SMČR, i když je diskuse u nových stanov o počtu a zastoupení 

v předsednictvu SMČR, minimálně jeden zástupce KLoM by v předsednictvu měl být. 

V odborném klubu KLoM – u předsednictva KLoM se zatím počítá se stávajícím způsobem 

zastupování – po sekcích + předseda, pokud by byl zájem o nějakou změnu uspořádání, 

bylo by dobré ji nechat odsouhlasit konferencí KLoM. 

Sekce NS by tedy měla mít jednoho kandidáta na vedoucího sekce ze svých řad a 

jednoho kandidáta z řad lodních modelářů na předsedu KLoM – zástupce v předsednictvu 

SMČR. 

Já momentálně z funkce místopředsedy KLoMu trvale zastupuji zaneprázdněného 

předsedu KLoMu A. Vašíčka a v budoucím období se budu zajímat o místo předsedy 

KLoMu byť se starostí o sekci NS nevzdávám, ale je to závislé na složení budoucího 

předsednictva KLoM. 

 

5. Naviga – akce, spolupráce, pravidla 

 

Status na letos plánovaného MS sekce NS i M v Kaliningradu se změnil na Světový pohár, 

ruská federace lodních modelářů na to zejména od oblasti dostala peníze, takže akci 

chtějí nadále uspořádat. Aktuální stav je sloučený Světový pohár NS + M od 1.-9.8.2021. 

Z původní reprezentace na MS v podstatě nemá nikdo zájem tam jet, já jsem přislíbil 

rozhodcování, takže počítám, že bych vzal s sebou Tomáše a juniora Davida Heinla, 

případně ještě jednoho. 

Pro rok 2022 není známo zatím ani jaký status soutěže ani jaký pořadatel, po zkušenosti 

s posledních dvou let se do toho asi nikomu moc chtít jít nebude. 

Jsem zapojen do technické komise NS vedené vedoucím sekce NS Janosem Kornisem, 

zatím byl jen jeden návrh k ponorkovým pravidlům, v podstatě dokončení diskuse 

z Bánku – prodloužení jízdní zkoušky na 10 minut – je to tak i vypsáno v Kaliningradu.  

 

 

V Bakově nad Jizerou 

29.5.2021 

Stanislav Jakeš 

Vedoucí sekce NS 


