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KONFERENCE	KLoM	ČR	2018	
	10.2.2018,	Hradec	Králové,	hala	Slavie,	od	10,00	hod.	

1)	Zahájení	(koferenci	z	pověření	předsednictva	řídil	Ivan	Kneys) 
Dámy	a	pánové,	delegáti	konference	a	vážení	hosté,	vítám	vás	na	dnešní	konferenci	a	její	další	
průběh	budu	z	pověření	předsednictva	řídit.	Dovolte	mi,	abych	zvláště	přivítal	pověřeného	
předsedu	SMČR	pana	Jana	Žemličku,	ex.	tajemníka	SMČR	pana	Mirka	Navrátila		ex.	tajemníka	
KLoM	pana	Jiřího	Lejska.	

Program	dnešní	konference	byl	zveřejněn	05.01.2018	na	webu	KLoM	a	dále	jste	ho	obdrželi	
elektronickou	poštou	dne	23.1.	(14:48):	

Předsednictvem	navržený	program	konference	je	v	souladu	se	stanovami	SMČR,	výtah	ze	
stanov	SMČR	-	postup	při	volbě	orgánů	SMČR	a	republikových	odborných	svazů	byl	zveřejněn	
5.1.	na	stránkách	KLoM	ČR.	

1) Zahájení	
2) Schválení	programu	konference	
3) Volba	komisí	mandátové,	volební	a	návrhové	
4) Zpráva	předsedy	o	činnosti	předsednictva	KLoM	ČR	za	uplynulé	volební	období	
5) Diskuse	I.	Část	
6) Volba	členů	předsednictva	KLoM	ČR	

Polední	přestávka,	oběd	
7) Volba	předsedy	a	místopředsedy	KLoM	ČR	
8) Diskuse	II.	Část	
9) Usnesení	konference	
10) Závěr	konference	

2)	Schválení	programu	konference	
Má	někdo	z	delegátů	připomínky	k	navrženému	programu	nebo	návrh	na	doplnění?	

- L.	Mátl	–	navrhuje	doplnit	do	programu	volbu	7	delegátů	na	konferenci	SMČR	–	pro	
hlasuje	40	delegátů,	proti	0,	zdržel	se	0	(hlasováno	aklamací)	–	návrh	byl	schválen	

- L.	Boček	–	navrhuje	zaměnit	bod	6	a	7	–	pro	17	delegágů,	proti	23	delegátů,	zdrželo	se	0	
(hlasováno	aklamací)	–	návrh	byl	zamítnut	



Strana	2	

	

3)	Volba	komisí	Mandátové,	Volební	a	Návrhové	
Návrhy	na	složení	komisí:	

Mandátová:	Zdeňka	Dostálová,	Martin	Houska,	Zbyněk	Fišer	

pro:	40	hlasů;	proti:	0	hlasů;	zdrželi	se:	0	hlasů	

Volební:	Petr	Vaněrka,	Tomáš	Bubeník,	Jiří	Vlach	

pro:	40	hlasů;	proti:	0	hlasů;	zdrželi	se:	0	hlasů	

Návrhová:	Alois	Vašíček,	Miroslav	Miletín,	Petra	Kodytková	

pro:	40	hlasů;	proti:	0	hlasů;	zdrželi	se:	0	hlasů	

Komise	byly	řádně	zvoleny,	žádám	jejich	členy,	aby	se	ujaly	svých	funkcí	a	zahájily	činnost.	

4)	Zpráva	předsedy	Luďka	Mátla	o	činnosti	předsednictva	KLoM	ČR	za	
uplynulé	volební	období.	
Předseda	přivítal	hosty	pana	Miroslava	Navrátila	a	Jiřího	Lejska	a	poděkoval	jim	za	
dlouholetou	práci	pro	SMČR	a	předal	jim	pamětní	list	a	láhev	vína.	Dále	přednesl	projev	o	
činnosti	předsednictva	KLoM	ČR	za	uplynulé	volební	období.	Plné	znění	zprávy	(viz.	Příloha	1	–	
Zpráva	předsedy	Mátla	o	činnosti	Předsednictva	KLoM	ČR)	

5)	Diskuse	I.	Část.	
a)	o	slovo	požádal	pověřený	předseda	SMČR	Jan	Žemlička.	

Předsednictvo	SMČR	dne	07.12.2017	pověřilo	Jana	Žemličku	výkonem	funkce	předsedy	SMČR.	
Jan	Žemlička	se	představil	a	přednesl	svoji	vizi	na	příští	volební	období.	

Je	automodelářem,	jezdí	s	dráhovými	automobily,	ve	světovém	žebříčku	je	v	top	10.	Pracovně	se	
stal	na	plný	úvazek	tajemníkem	SMČR	jinak	podniká	v	automobilovém	průmyslu.	Jan	Žemlička	
byl	navržen	Klubem	automobilových	modelářů	na	předsedu	KLoM.	Předseda	bude	provádět	to,	
co	mu	uloží	konference	SMČR	a	dále	by	se	rád	zaměřil	na	tyto	oblasti:	

- vyřešit	nejasnosti	ve	stanovách	a	zapracovat	připomínky	členské	základny;	

- revidovat	financování	–	zatím	požádáno	o	1	dotační	titul	(na	reprezentaci),	další	2	
dotační	tituly	nemohly	být	realizovány	z	důvodu	nesplnění	podmínky	minimálního	
členského	příspěvku,	dotační	titul	„můj	klub“	může	žádat	každý	klub,	jen	k	tomu	musí	být	
připraven;	

- vyvinout	maximální	úsilí	k	získání	a	udržení	a	podpory	mládeže;	
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- evidence	členů	-	uvést	do	souladu	s	GDPR	a	s	21.	stoletím.		

L.	Boček	dotaz	na	zveřejnění	stanov	–	J.	Žemlička:	stanovy	jsou	zveřejněny	na	webu	SMČR,	
levý	roh,	3	čárky	(rozkliknout	–	menu)	–	nový	web	má	rozhraní	i	pro	mobilní	zařízení	
(moderní	šablona).	

L.	Boček	dotaz	na	zveřejňování	zápisů	ze	zasedání	předsednictva	SMČR	–	J.	Žemlička:	Na	
internetu	jsou	a	budou	zveřejňovány	informace	nikoli	doslovné	zápisy	(důvodem	je,	že	
některé	údaje	uvedené	v	zápisech	neslouží	pro	širokou	veřejnost,	ale	pouze	pro	členy	SMČR)	

L.	Boček	dotaz	na	výroční	zprávu	za	rok	2016.	–	J.	Žemlička:	Výroční	zpráva	byla	zpracována	
ve	druhé	polovině	prosince	2017,	nicméně	ještě	není	zveřejněná.	

S.	Jakeš	se	zajímá	se	o	aktuální	členskou	základnu	za	rok	2016,	2017.	-	J.	Žemlička	má	
aktuální	seznamy	členské	základny,	J.	Žemlička	bude	zpracovávat	novým	způsobem	
v	souladu	s	GDPR.	I.Kneys	doplnil,	že	členy	lze	registrovat	i	v	průběhu	roku.	

L.	Boček	vznesl	dotaz	ohledně	přeregistrace	nepřeregistrovaných	klubů	–	reagoval	M.	
Navrátil	kluby,	které	neprovedli	přeregistraci	během	3	letého	období,	ze	zákona	zanikají.	
M.Navrátil	řešil	opakovaně	na	soudě.	Likvidaci	pobočného	spolku	musí	udělat	hlavní	spolek,	
ale	na	základě	podkladů,	které	poskytne	pobočný	spolek	–	žádost	podalo	5	klubů,	z	toho	
jediný	klub	Hodonín	(letečtí)	dodal	kompletní	podklady,	ostatní	na	výzvu	M.Navrátila	
k	dodání	podkladů	již	nereagovali.	J.	Žemlička	poukazuje	na	to,	že	likvidace	pobočného	
spolku	a	ukončení	činnosti	jsou	2	rozdílné	věci	a	doplňuje,	že	je	možné	ještě	teď	klub	
přeregistrovat	na	pobočný	spolek.	J.	Žemlička	dále	poznamenal,	že	obdržel	od	některých	
členů	žádost	být	nadále	členem	SMČR	i	za	situace,	že	jejich	klub	dále	nepokračuje	v	činnosti.	
J.	Žemlička	se	bude	zabývat	nalezením	vhodného	řešení	(je	tam	i	možnost	zavedení	
individuálního	členství).	Vyžaduje	však	podrobnou	analýzu.	M.Navrátil	doplňuje,	že	postup	k	
likvidaci	klubů,	které	měly	ze	zákona	zaniknout	je	uveden	na	webu	SMČR.	

b) L.Kostelanský	vyjádřil	vůli	starat	se	o	mládež,	nicméně	chce	pracovat	i	s	mládeží	mimo	
SMČR,	M.	Tomášek	tuto	myšlenku	podpořil		

J.	Žemlička	potvrzuje	zájem	se	strany	SMČR,	otázkou	je	technické	řešení,	které	nelze	vymyslet	a	
správně	definovat	během	konference.	
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6)	Volba	členů	předsednictva	KLoM	ČR	
Zpráva	Mandátové	komise	(Zdeňka	Dostálová)	

Pozvánkou	a	připojenou	návratkou	pro	nahlášení	delegátů	na	konferenci	bylo	osloveno	celkem	
37	klubů.	Návratka	s	údaji	o	delegátech	přišla	od	28	klubů	tj.	75,7	%.		Vzhledem	k	nadpoloviční	
většině	 účastnících	 se	 klubů,	 má	 konference	 oprávnění	 přijímat	 všechna	 opatření	 pro	
nadcházející	 čtyřleté	období.	Celkem	bylo	na	konferenci	přihlášeno	41	delegátů	 s	hlasovacím	
právem	a	6	hostů.	

K	prezentaci	se	dostavilo	40	delegátů	(	97,6		%)	a	5	hostů.	Všichni	delegáti	mají	zaplacené	
příspěvky	na	rok	2018	a	jsou	řádnými	členy	SMČR,	starší	18	let	a	jsou	oprávněni	volit.	
Konference	JE	schopná	se	právoplatně	usnášet.	

Předseda	volební	komise	Petr	Vaněrka	seznámil	delegáty	s	průběhem	a	organizací	voleb.	

Jednotlivé	sekce	vybraly	do	předsednictva	své	zástupce,	předsednictvo	navrhovalo	kandidátku	
podle	závěrů,	které	byly	předány	ze	sekcí	v	závěru	roku	2017.	Do	sekcí	NS	a	M	byli	zástupci	
zvoleni	internetovým	hlasováním,	do	zbývajících	sekcí	podle	dohody	nebo	volbou	na	
závěrečné	poradě	v	roce	2017.	Kandidáti	jsou	uvedeni	na	bílých	volebních	lístcích,	které	
delegáti	obdrželi	při	prezentaci.	Volby	jsou	konány	dle	stanov	s	tím,	že	je	dbáno	na	maximální	
samostatnost	sekcí.	Volí	se	ucelená	sestava	předsednictva.	Ve	volebním	lístku	není	dovoleno	
škrtat.	Na	předsedu	volební	komise	nebyly	vzneseny	žádné	dotazy.	
Stávající	předsednictvo	doporučuje	delegátům,	aby	svojí	volbou	potvrdili	sekcemi	vybrané	
zástupce.	Kandidáti	na	vedoucí	sekcí	se	stručně	představili	a	přednesli	své	vize:	

- Sekce	C	-	Alois	Vašíček	

- Sekce	FSR	–	Petr	Vaněrka	

- Sekce	M	–	Zdeňka	Dostálová	

- Sekce	NS	–	Stanislav	Jakeš	

- Sekce	S	–	Pavel	Novotný	

Ke	kandidátům	na	členy	předsednictva	nebyly	vzneseny	žádné	dotazy.	

Návrh	L.	Kostelanského	na	rozšíření	předsednictva	o	vytvoření	Sekce	Mládež.		

Pro	39,	proti	0,	zdrželi	se	1	–	návrh	byl	schválen	

- Sekce	mládež	–	Ludvík	Kostelanský	(představil	se	již	v	1.	části	diskuse)	

Předsedající	konference	požádal	volební	komisi,	aby	volbu	předsednictva	provedla	v	průběhu	
polední	přestávky,	která	potrvá	do	13,00	hod.	

Předseda	volební	komise	Petr	Vaněrka	vyhlásil	výsledky	voleb	členů	předsednictva.	
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Delegátům	konference	s	právem	volby	bylo	vydáno	40	hlasovacích	lístků.	Při	otevření	urny	a	
kontrole	hlasovacích	lístku	bylo	zjištěno,	že	do	urny	bylo	vhozeno	40	hlasovacích	lístků,	0	
neplatných	lístků.		

C	-	Alois	Vašíček	–	pro	38	tj.	95%	
FSR	–	Petr	Vaněrka	–	pro	40	tj.	100%	
M	–	Zdeňka	Dostálová	-	pro	40	tj.	100%	
NS	–	Stanislav	Jakeš	–	pro	35	tj.	87,5%	
S	–	Pavel	Novotný	–	pro	40	tj.	100%	
Mládež	–	Ludvík	Kostelanský	–	39	tj.	97,5%	

Všechny	volební	lístky	jsou	platné,	volby	proběhly	v	souladu	s	volebním	řádem	a	předsednictvo	
bylo	řádně	zvoleno.	

Za	účelem	projednání	návrhu	na	předsedu	a	místopředsedu	KLoM	ČR	předsedající	přerušil	
jednání	konference	na	5	minut.	

7)	Volba	předsedy	a	místopředsedy	KLoM	ČR		
Členové	nově	zvoleného	předsednictva	KLoM	se	shodli	na	návrhu	těchto	kandidátů:	

Kandidáti	na	předsedu	KLoM	–	Luděk	Mátl,	Stanislav	Jakeš	

Kandidátka	na	místopředsedu	KLoM	–	Zdeňka	Dostálová	

Kandidáti	se	představili	a	představili	své	vize.	Na	kandidáty	nebyly	vzneseny	dotazy.	

Předsedající	přerušil	jednání	konference	a	požádal	Volební	komisi,	aby	rozdala	volební	lístky	a	
v	průběhu	přerušení	konference	provedla	volbu	předsedy	a	místopředsedy	KLoM	ČR.		

Program	konference	pokračuje	v	jednání	dle	programu,	následuje	II.	Část	Diskuse.	Volební	
komise	zatím	sčítá	volební	lístky.	

8)	Diskuse	II.část	
a)	O.	Holan	–	diskuse	o	rozdělení	juniorů	na	mladší	a	starší	žáky	–	reagoval	L.	Mátl	-	MŠMT	
rozeznává	mládež	do	18	let	a	na	tu	lze	čerpat	speciální	dotaci	na	mládež	(na	soutěži	mohou	být	
vymezeni	mladší	i	starší	žáci,	ale	pro	účely	dotace	musí	být	mládež	do	18	let),	pokud	se	sejde	
méně	než	5	juniorů	tak	mohou	soutěžit	junioři	se	seniory	dohromady,	M.Navrátil	doplnil,	že	
původní	řešení	ÚDM	(ústřední	dům	dětí	a	mládeže)	kdy	byla	omezena	věková	hranice	15	let	není	
již	relevantní	

b)	Z.	Dostálová	–	téma	Naviga	–	vyslovena	obava	o	budoucnost	pod	hlavičkou	nadnárodní	
organizace	Naviga	–	bohužel	nefunguje	komunikace	s	presidiem	Naviga	(komunikace	je	pouze	
jednostranná	–	bez	odpovědi),	doposud	nebylo	potvrzeno	ME	FSR	2018	o	jehož	pořadatelství	má	
zájem	Česká	Republika,	ostatní	ME	byly	pro	rok	2018	taktéž	zrušeny,	web	naviga.org	je	mimo	
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provoz,	není	k	dispozici	kalendář	soutěží	Naviga	2018,	H.J.Borchers	(Naviga	NS	vedoucí	sekce)	
odstoupil	z	důvodů	neshod	s	ostatními	členy	presidia,	další	volby	do	presidia	Naviga	proběhnou	
v	roce	2019,	volí	se	blokově	celé	presidium	(president,	2x	vice	president,	pokladník,	tajemník),	
návrhy	za	ČR	z	let	2015	a	2017	o	volení	jednotlivých	funkcí	byly	na	generálních	zasedáních	
Naviga	zamítnuty	společně	s	většinou	ostatních	návrhů,	které	by	zajistily	transparentnost	a	
kontinuitu	organizace	

c)	L.	Mátl	-	finanční	zabezpečení	soutěží	–	finanční	rozdělení	prostředků	na	konání	soutěží	se	
řídí	pokyny	viz.	zápis	č.	3/2002	(stále	platí,	jen	příspěvky	skupiny	EX	byly	poměrně	rozděleny	
mezi	zbývající	sekce)	–	podrobnosti	viz.	Příloha	2	-		Financování	KLoM	

Předsedající	přerušil	jednání	konference	a	požádal	předsedu	volební	komise	o	vyhlášení	
výsledků	volby	předsedy	a	místopředsedy	KLoM	ČR.	
Při	 volbě	 předsedy	 KLoM	 ČR	 bylo	 rozdáno	 40	 volebních	 lístků,	 do	 urny	 bylo	 odevzdáno	 40	
platných	volebních	lístků,	z	toho	pro	Luďka	Mátla	hlasovalo	18	hlasů	tj.	45%	a	pro	Stanislava	
Jakeše	19	hlasů	tj.	47,5%.	V	1.	kole	nedosáhl	ani	jeden	z	kanditátů	nadpoloviční	většiny	hlasů.	
Bude	tedy	provedeno	kolo	druhé.		
	
Při	volbě	místopředsedy	KLoM	ČR	bylo	rozdáno	40	volebních	lístků,	do	urny	jich	bylo	vhozeno	
40	platných	volebních	lístků,	z	toho	pro	Zdeňku	Dostálovou	hlasovalo	40	hlasů	tj.	100%.	Volba	
byla	 provedena	 v	souladu	 s	volebním	 řádem,	 Zdeňka	 Dostálová	 byla	 zvolena	 do	 funkce	
místopředsedkyně	KLoM	ČR.	
	
Předsedající	přerušil	jednání	konference	a	požádal	Volební	komisi,	aby	rozdala	volební	lístky	
pro	2.kolo	a	v	průběhu	přerušení	konference	provedla	volbu	předsedy	KLoM	ČR.	

Jednání	konference	bude	pokračovat	dalšími	příspěvky.	

d)	L.	Douša	–	dotaz	na	členskou	základnu	a	počet	klubů	–	reagoval	J.	Žemlička	–	k	datu	
05.02.2018	poslalo	evidenční	karty	a	zaplatilo	členský	příspěvek	248	klubů		

e)	L.Douša	–	předložil	své	návrhy,	které	zaslal	k	rukám	předsednictva	SMČR	–	(viz.	Příloha	3	–	
Návrhy	L.	Douši)	,	některé	části	návrhu	byly	projednány	již	v	I.části	diskuse	u	ostatních	bodů	
L.Douša	uvedl,	že	je	„jen	tak	napsal“,	ale	netrvá	na	nich	

Předsedající	přerušil	jednání	konference	a	požádal	předsedu	volební	komise	o	vyhlášení	
výsledků	volby	předsedy	KLoM	ČR.	
Při	 volbě	 předsedy	 KLoM	 ČR	 bylo	 rozdáno	 40	 volebních	 lístků,	 do	 urny	 bylo	 odevzdáno	 40	
platných	volebních	lístků,	z	toho	pro	Luďka	Mátla	hlasovalo	18	hlasů	tj.	45%	a	pro	Stanislava	
Jakeše	20	hlasů	tj.	50%.	Ani	ve	2.	kole	tak	ani	jeden	z	kandidátů	nedosáhl	nadpoloviční	většiny	
hlasů.	 Bude	 tedy	 provedeno	 kolo	 třetí,	 do	 kterého	 bude	 nově	 zvoleným	 předsednictvem	
navržen	jiný	kandidát/i.		
	
Za	účelem	projednání	návrhu	kandidáta	na	předsedu	KLoM	ČR	předsedající	přerušil	jednání	
konference	na	5	minut.	
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Členové	nově	zvoleného	předsednictva	KLoM	se	shodli	na	návrhu	kandidáta	Aloise	Vašíčka	

Předsedající	přerušil	jednání	konference	a	požádal	Volební	komisi,	aby	rozdala	volební	lístky	a	
v	průběhu	přerušení	konference	provedla	volbu	předsedy	KLoM	ČR.		

Při	 volbě	 předsedy	 KLoM	 ČR	 bylo	 rozdáno	 40	 volebních	 lístků,	 do	 urny	 bylo	 odevzdáno	 40	
platných	 volebních	 lístků,	 z	toho	pro	Aloise	Vašíčka	hlasovalo	22	hlasů	 tj.	55%.	 3.	Kolo	volby	
byly	provedeno	v	souladu	se	stanovami,	Alois	Vašíček	byl	zvolen	do	funkce	předsedy	KLoM	ČR.	
	
Vzhledem	 k	tomu,	 že	 byl	 Alois	 Vašíček	 zvolen	 předsedou	 KLoM,	 rozhodl	 se	 rezignovat	 na	
funkci	 vedoucího	 sekce	 C.	 Následně	 oslovil	 pana	 Martina	 Housku,	 zda	 souhlasí,	 že	 bude	
zastávat	funkci	vedoucího	sekce	C.		

O	novém	vedoucím	sekce	C	bude	hlasováno	aklamací.	Pro:	39	Proti:	0		Zdrželo	se:	1	

Martin	Houska	bude	zastávat	funkci	vedoucího	sekce	C.	Pro:	39	Proti:		0		Zdrželo	se:	1	

Vzhledem	 k	tomu,	 že	 nebyly	 žádné	 další	 přihlášky	 do	 diskuse,	 končím	 diskusi	 a	 žádám	
předsedu	návrhovéové	komise,	aby	přednesl	návrh	usnesení	(viz.	Příloha	4	–	Návrh	usnesení)	

9)		Usnesení	z	konference	
Návrh	usnesení	po	jednotlivých	bodech	přednesl	Alois	Vašícek,	předseda	návrhové	komise.	

Delegáti	měli	možnost	připomínkovat	či	doplnit	usnesení.	Nakonec	bylo	hlasováno	o	schválení	
konečného	znění	návrhu	usnesení	aklamací.	

Výsledek:	hlasování	se	zúčastnilo	40	přítomných	delegátů.	Pro	40,	proti	0,	zdrželi	se	0.		

Usnesení	z	konference	bylo	přijato	nadpoloviční	většinou	delegátů.	Text	schváleného	usnesení	
bude	nedílnou	součástí	zápisu	z	konference.	

10)	Závěr,	ukončení	konference	
Schválením	usnesení	byl	vyčerpán	program	dnešní	konference.		
	

M.	Miletín	požádal	delegáty	o	 vyslovení	podpory	pro	 J.	 Žemličku	 jako	kandidáta	na	předsedu	
SMČR	–	Pro	40,	proti	0,	zdrželi	se	0	–	návrh	byl	přijat	
	

Nově	zvolený	předseda	KLoM	ČR	Alois	Vašíček	poděkoval	delegátům	za	účast	a	popřál	
úspěšné	nadcházející	volební	období.		
	

Zápis	sestavila:	Zdeňka	Dostálová,	dne	11.02.2018	
Zápis	ověřili:	Alois	Vašíček,	Luděk	Mátl,	dne	11.02.2018	
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Příloha	1	–	Zpráva	předsedy	Mátla	o	činnosti	Předsednictva	KLoM	ČR	

Vážení	delegáti	a	hosté	konference	KLoM	ČR	nám	milou	možnost	přivítat	na	naší	konferenci	dva	hosty.		
Pana	Mgr.	Mirka	Navrátila	bývalého	předsedu	SMČR	a	Jiřího	Lejska	dlouholetého	tajemníka	KLoM.	Při	
příležitosti	ukončení	jejich	aktivní	činnosti	v	SMČR	jim	Předsednictvo	KLoM	děkuje	za	práci,	kterou	
věnovali	lodním	modelářům	a	předává	tyto	pamětní	listy	a	malou	pozornost.	Nyní	ke	zprávě.	

Činnost	předsedy	a	předsednictva	se	řídí	podle	těchto	dokumentů	SMČR	které	máte	v	materiálech	
delegáta	je	to:	

- Stanovy	SMČR	
- Směrnice	SMČR	
- Usnesení	konference	

Z	těchto	dokumentů	je	patrno,	že	KLoM	je	především	sportovní	odborností	v	rámci	SMČR	a	to	bez	právní	
subjektivity.	Toto	přesně	vymezuje	činnost	jeho	předsednictva.	V	jiných	sportovních	organizacích	se	
tomu	říká	sportovní	komise.	

Usnesení	minulé	konference	se	průběžně	plnilo	a	činnost	předsednictva	je	dokumentováno	zápisy	
zveřejněnými	na	web	stránkách	SMČR.	

Bod	individuální	členství	bylo	předneseno	na	konferenci	SMČR.	

Bod	projednat	a	upřesnit	pravidla	pro	účast	žáku	na	krajských	přeborech	a	MČR	žáku.	Předseda	navrhl	
na	př.	SMČR	zněnu	směrnice	č.	10	/2.	soutěže	žáku	tak	aby	se	mohli	účastnit	nečlenové	SMČR.	Toto	
nebylo	přijato	a	směrnice	přepracována	do	nynější	podoby	a	hlasováním	schválena.	

Bod	automatického	upozorňování	aktualit	na	KLoM	webu	vzhledem	k	novému	webu	SMČR	nešlo	zajistit.	

Předsednictvo	se	scházelo	pravidelně	na	jarních	a	podzimních	zasedáních.	

Na	jarním	zasedání	se	projednaly	finanční	příspěvky	SMČR:	jedná	se	vždy	o	předběžný	rozpočet	v	tomto	
termínu	není	známo	kolik	peněz	a	kdy	MŠMT	SMČR	dá.	
- Na	soutěže	MČR	sen.,	MČR	mládeže,	soustředění	talent	mládeže	a	školení	rozhodčích.		
- Předběžné	finance	na	repre.	Konkrétně	se	se	tomu	budu	věnovat	při	diskuzi	o	financování	KLoM.	
- Dalším	pravidelným	bodem	je	dle	směrnice	č.8		SMČR	a	sportovního	řádu	KLoM	schválit	

předsednictvem	konečnou	podobu	užších	reprezentačních	družstev	sekcí	které	v	daném	roce	
budou	reprezentovat.	Za	tyto	návrhy	jsou	přímo	odpovědni	vedoucí	sekcí.	

- Upřesní	se	výjezdy	dle	zveřejněných	dokumentů	NAVIGY.	
- Dále	běžná	agenda	informace	z	SMČR,	jednotlivé	sekce,	diskuze.	

Na	podzimním	zasedání	předsednictva	se	sestavuje.	
- Kalendář	soutěží,	případné	změny	sportovního	řádu.	
- Návrhy	a	sestavení	širšího	reprezentačního	družstva	na	následující	rok	dle	sekcí	podklad	pro	žádost	

na	MŠMT.	
- Projednají	se	předběžné	termíny	ME	a	MS	(	vzhledem	k	absolutnímu	kolapsu	Navigy	je	to	jediná	

možnost	jak	předat	informaci	na	př.	SMČR	nutnou	pro	žádost	na	MŠMT	o	finančním	krytí	
reprezentace	pro	výjezdy	následujícího	roku.	
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- Zprávy	vedoucích	sekcí	o	repre.	výjezdech	v	daném	roce	a	jejich	hodnocení.	
- Požadavky	vedoucích	sekcí	školení	rozhodčích	a	jiné.	

V	mezi	období	je	komunikace		elektronicky	výstupy	z	jednání	předsednictva	jsou	předány	na	sekretariát	
SMČR	zápisy	zveřejněny	na	web	stránkách	KLoM.	Mimo	tuto	standartní	činnost	jsou	i	věci	mimořádné.	

Mimořádná	byla	situace,	kde	v	roce	2014	začaly	aktivity	pana	Douši:	
- Nejprve	se	snažil	přetvořit	webové	stránky	sekce	NS.	Web	KLoM	vznikl	jako	propagační	kanál	místo	

tištěných	informací	pro	členy.	Nikdy	nebylo	myšleno	nic	jiného.	
- Později	zveřejňoval	interní	věci	KLoM	na	jiných	webech	na	našem	nikoliv	(jmennou	sestavu	

reprezentace).	
- Jeho	iniciativy	začali	směřovat	do	jiných	sekcí	KLoM	a	následně	i	do	odborností	SMČR	kde	se	neustále	

vměšoval	a	ne	zapomněl	se	titulovat	člen	předsednictva	KLoM,	ventiloval	tam	názory,	které	byly	
odlišné	od	názorů	předsednictva.	Toto	mně	bylo	vytčeno	předsedy	dotčených	odborných	klubů	
SMČR,	samozřejmě	pan	Douša	s	tím	nepřestal.	Důsledek	toho	bylo	zhoršení	postavení	KLoM	na	
jednání	př.SMČR	konkrét	ně	moje	pozice	při	konečnem	hlasování	o	rozdělení	finančních	podpoře	pro	
repre.	KLoM	(konkrétně	výjezd	sekce	C	MS	Zagora	původně	byla	vyřazena	protože	termínově	nebyly	
dodány	podklady	z	NAVIGY.	Původně	bylo	navrhnuto,	aby	finance	byly	odebrány	KLoM	a	převedeny	
na	jiné	odbornosti	SMČR.	Toto	se	podařilo	jednáním	a	za	podpory	předsedy	SMČR	zvrátit	finance	
zůstaly	na	KLoM	a		repre.	sekce	C	nakonec	odjela	s	dotací	66.000,-.	Toto	a	jiné	aktivity	pana	Douši	na	
veřejnost	různé	zveřejňované	články	negativně	ovlivňovali	postavení	KLoM	v	SMČR	proto	jsem	ho	
neustále	upozorňoval,	aby	to	nedělal	on	si	vyvodil	jediné,	že	se	se	mnou	nedá	spolupracovat.	

- Další	jeho	kousek	byl,	kdy	jako	vedoucí	sekce	NS	mněl	nominovat	užší	reprezentační	družstvo	na	ME	
NS	2014	v	Kaliningradě.	Nebyl	schopen	sdělit	předsednictvu,	zda	pojedou	a	jména	reprezentantu.	
Potom	se	určil	vedoucím	výpravy	a	vše	si	bez	vědomí	předsednictva	domluvil	na	sekretariátě	SMČR	a	
odjeli.	Jaké	bylo	naše	udiven,	když	po	sezoně	při	náhodném	prohlížení	výsledkové	listiny	jsme	zjistili,	
že	pan	Douša	ze	sebe	udělal	reprezentanta	nebyl	členem	schválené	širší	reprezentace	ještě	podané	
minulým	vedoucím	sekce	P.	Špinarem.	Nemněl	na	to	nárok	reprezentovat.	Proto	se	domnívám,	že	to	
byl	jeho	záměr	takto	jednat	ve	svůj	prospěch.	V	podstatě	plivl	na	všechny	poctivé	modeláře,	kteří	
bojují	o	to,	aby	mohly	reprezentovat.	

- Následující	rok	sestavil	širší	reprezentaci	takovým	způsobem,	že	u	několika	lidí	porušil	sportovní	řád.	
Toto	bylo	zachyceno	a	musel	to	napravit.	

- Neustále	rozdmychával	vášně	okolo	individuálního	členství	na	1.	zasedání	př.	KLoM	2016	na	jeho	
další	dotaz	mu	bylo	odpovězeno,	že	není	což	je	pravda	a	že	nebude,	protože	změnu	stanov	v	tomto	
směru	může	udělat	konference	SMČR	a	ta	bude	až	2018.	Pan	Douša	vybral	z	této	informace,	co	se	mu	
hodilo	a		poslal	podnět	KK	SMČR,	že	se	neplní	usnesení.	Následném	zasedání	předsednictva	jsem	mu	
vyjádřil	rozhořčení	za	jeho	celková	pochybení	a	podpořil	to	slovem	důtka.	Slušný	nebo	normální	
člověk	by	se	zamyslel,	že	asi	dělá	něco	špatně.	To	on	ne,	jeho	první	starosti	bylo,	že	podle	stanov	mu	
nemůžu	dát	důtku	rozmázl	to	všude	po	webech	a	hned	napsal	KK.	Žádný	neřeší,	proč	jsem	se	tak	
vyjádři	jen	to	co	jsem	si	to	dovolil.	To	p.	Douša	začal	otevřený	boj	za	moje	odvolání.	Začal	
shromažďovat	na	mě	špínu.		Žádná	nebyla	tak	aspoň	domněnky	o	mém	odchodu	z		pozice	vedoucího	
sekce	FSR.	Bohužel	tehdy	mě	nové	předsednictvo	nepodpořilo	v	mém	boji	za	to,	aby	kluby	měly	
v	pořádku	své	registrační	věci	jako	IČO	a	zaplacené	příspěvky	v	termínu.	Tento	můj	boj	byl	správný,	
dotčený	klub	to	nikdy	neudělal	a	nyní	se	nepřeregistroval	a	zanikl.	Nové	předsednictvo	tehdy	vypsalo	
mimořádné	volby	v	sekci	FSR,	kde	jeden	z	kandidátů	byl	Petr	Vaněrka,	toho	náš	Slavkovský	klub	
podpořil	všemi	hlasy.	Já	sám	jsem	již	nechtěl	dál	pokračovat.	Byl	jsem	rád,	že	změny,	které	jsem	
nastavil	hlavně	ve	financování	seriálu	MČR	dnes	perfektně	fungují	a	pořádající	kluby	nemají	s	tím	
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žádný	problém.	Nyní	jsem	rád,	že	výzva	pana	Douši	a	několika	dalších	k	mému	odvolání	nebyly	
akceptovány	a	že	zbytek	předsednictva	KLoM	a	předsednictvo	SMČR	mně	podpořilo.	Nikdy	jsem	se	
nebál	nových	věcí	a	opatření	byť	v	současném	čase	nenašly	podporu	všech,	ale	následná	období	
ukázala	většinou	jejich	správnost.	Po	rezignaci	pana	Douši	proběhl	zbytek	funkčního	období	
v		normálním	režimu.	

Ještě	se	musím	zmínit	jedné	mimořádnosti	a	to	byla	sekce	EX	mládež:	
MŠMT	změnila	svou	podporu	mládeže	sportovních	organizací.	Upravila	definici	mládež	ve	věku	do	18	let	
a	dle	počtů	účastníků	akce	je	možné	dělit	mládež	na	mladší	a	starší.	Finanční	podpora	určena	na	tento	
dotační	titul	je	jednoznačně	určena	jen	pro	členy	žádající	organizace.	Což	v	konečném	důsledku	
znamená,	že	se	nemůže	na	akce	financované	těmito	dotacemi	účastni	nečlen	SMČR.	Toto	především	
postihlo	sekci	EX	a	mládež.	Ti	byly	v	minulost	zvyklí	na	spolupráci	s	DDM.	Tato	změna	nebyla	jimi	
akceptována.	A	byla	vyjádřená	v	Zápise	ze	schůze	zástupců	klubů	při	MČR	Mládeže	v	Borovanech.	
Protože	stanovisko	SMČR	v	této	věci	neměnné	a	Kluby	z	důvodů	ekonomických	nechtěly	společné	MČR	
Mládeže	pod	sekcí	EX-	mládež	pořádat,	předsednictvo	aby	finanční	prostředky	v	roce	2015	na	
mistrovství	mládeže	ztraceny	přijalo	opatření:	

MČR	mládeže	do	18	let	
-	Vzhledem	k	tomu	že	z	nedostatku	finančních	prostředků	se	nenašel	pro	rok	2015	pořadatel	společného	
MČR	rozhodlo	předsednictvo	pořádat	nadále	3	samostatná	MČR	mládeže	v	sekcích	FSR,	M	a	NS.	Mohou	
být	jednodenní	až	dvoudenní.	Každý	z	pořadatelů	obdrží	třetinu	finančních	prostředků	z	celkové	částky	a	
navíc	získá	větší	příjem	z	vkladů	soutěžících	při	rozšíření	věkové	hranice	6	–	18	let.	
-	V	soutěžích	v	sekcích	FSR,	M	a	NS	mohou	u	společných	závodů	být	jízdy	rozděleny	na	mladší	žáky	(6-12)	
a	starší	(13-18)	pokud	jich	bude	alespoň	5	v	té	věkové	skupině.	
- Pozitivem	je	od	letošního	roku,	že	je	možné	do	vyúčtování	dotací	uvádět	i		
nákup	sportovních	pohárů	pro	vítěze.	
- Podmínkou	uspořádání	je	nahlášení	jednotlivých	mistrovství	mládeže	nejpozději	do		
konce	dubna	(	místo,	pořádající	klub,	odpov.	osoba).	V	případě	že	některá	sekce	neuspořádá,	rozdělí	se	
finanční	částka	jen	pro	dva	pořadatele.	Pokud	do	konce	dubna	oznámí	vedoucí	sekce	EX	termín	a	místo	
MČR	EX	může	sekce	M,	nebo	nebo	NS	jednorázové	MČR	mládeže	spojit	se	sekcí	EX	(po	dohodě	
s	vedoucím	sekce	EX	p.	Noskem).		

Protože	sekce	EX	mládež	nadále	nejevila	zájem	na	sportovní	činnosti	v	rámci	financování	SMČR	a	i	po	
urgenci	a	mém	osobním	jednáním	s	panem	Noskem.	Nemělo	smysl,	aby	EX	měla	samostatné	zastoupení	
v	předsednictvu	a	byla	převedena	k	sekci	NS.	Při	přípravě	voleb	nového	předsednictva	byly	EX	nabídnuty	
podmínky	pro	obnovení	samostatného	zastoupení	v	předsednictvu,	tyto	byly	odmítnuty.	

Dnes	se	sportovní	činnost	EX	provádí	v	rámci	klubových	akcí	např.	Moravský	pohár	má	své	web	stránky,	
stanovy	možná	založí	právnickou	osobu	a	mohou	si	sami	žádat	o	finanční	podporu	na	činnost	na	MŠMT	
již	dnes	jsou	dotační	tituly	na,	které	SMČR	z	titulu	podmínek	zadavatele	nemůže	dosáhnout.	

Např.	Můj	klub,	Významná	akce	nebo	Pořízení	strojních	investic	ty	to	jsou	určeny	pro	pobočné	spolky	
(kluby).	Já	se	osobně	domnívám	SMČR	nemůže	mít	problém	s	případným	jejich	členstvím	v	jiném	
modelářském	spolku.	A	domnívám	se,	že	když požádají	pana	Doušu	jistě	se	bude	rád	angažovat.	

Přeji	vám	ve	vašich	klubových	aktivitách	hodně	zdaru.	Také	děkuji	členům	předsednictva	za	příkladnou	
spolupráci	během	funkčního	období.	
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Příloha	2	–	Financování	KLoM	
Vzhledem	k	dotazům	sekce	NS	pan.	Jakeš	i	e-mailem	mně	oslovill	p.	Houska.	Domnívám	se		že	je	třeba	o	
tom	veřejně	hovořit	a	to	nejlépe	na	konferenci.	

V	předběžném	rozpočtu	SMČR	je	již	mnoho	let	stejná	částka	na	sportovní	činnost	republikových	klubu	
činí	320	tis.	Z	toho	každoročně	připadá	na	KLoM	zhruba	80	tis.	Toto	rozdělení	vzniklo	asi	tak	15	-	20	let	
zpátky	v	př.	SMČR	dohodou	a	stále	se	dodržuje.	Požádat	o	změnu	nebo	navýšení	je	možnost,	ale	je	třeba	
mít	důvod	domnívám	se,	že	takovým	argumentem	je	vznik	nové	sekce	v	KLoM	a	tím	navýšení	počtu	
MČR.	Tato	možnost	nastala	při	požadavku	tuším,	že	to	bylo	v	Jinonicích	na	seriálu	NS,	plachetnice	
potřebují	na	své	soutěže	úplně	jiný	typ	vody	než	motorové	makety	a	kde	fouká	vítr.	Dobrá	myšlenka	dá	
se	ji	využít.	Předsednictvo	KLoM	iniciovalo	vznik	nové	sekce	NSS	se	svým	seriálem	soutěží.	Ovšem	když	
bylo	možné	připravit	podklady	pro	SMČR	a	navrhnout	navýšení	financí,	kolegové	maketáři	naznali	,	že	
budou	jezdit	zase	pod	jednou	sekci.	Dobrý	pokus	a	zas	nic.	Těžká	práce.	

Jak	se	tedy	rozděluje	80	tisíc	n	apř.	KLoM	velice	jednoduše	od	roku	2002	stále	stejně	stejně.	

Z	Á	P	I	S		č.		3/2002	ze	zasedání	předsednictva	Klubu	lodních	modelářů	ČR,	které	se	konalo	v	sobotu	
16.11.	2002	v	blízkosti	Kostelce	n/O.		

Přítomni:	ing.	Hanzlík,		J.	Lejsek,	ing.	A.	Kratochvíl,	ing.	V.	Janoušek,	P.	Lamač,	P.	Novotný	

Omluveni:	ing.	Z.	Tomášek	–	na	zasedání	Naviga,	Z.	Fišer	–	rodinné	dův	

6.	Návrh	finančního	zabezpečení	mistrovských	soutěží	

-	Částka,	která	bude	pro	mistrovské	soutěže	 lodních	modelářů	bude	procentuelně	rozdělena	 	podle	tří	
kritérií	 :	 počet	 závodníků,	počet	modelů	a	počet	 tříd	 ve	 kterém	 jsou	 splněny	požadavky	pro	vyhlášení	
mistrů	 	 v	roce	 2002,	 kde	 každé	 toto	 kriterium	 tvoří	 jednu	 třetinu	 z	celku.	 Pro	 jednotlivé	 skupiny	 (a	
samostatná	MČR)	je	procentuelní	rozdělení	následující:		

-	skupina	NS		 	 	 	  32,1	%	
-	skupina	FSR	-.	V	 	 	 	 20,7	%	
-	skupina	M	 	 	 	 	 20,2	%	 	
-	skupina	S	 	 	 	 	 11,-		%	 	 	
-	skupina	E	 	 	 	 	 10,6	%	 	
-	samostatné	mistrovství	C	 	 		 4,5	%	
- samostatné	mistrovství	FSR-O																 0,9	%	  
 
Rozdělení	na	to	kolik	dostanou	u	seriálových	soutěží	pořadatelé	jednotlivých	soutěží	a	kolik	se	ponechá	
na	celkové	vyhodnocení	seriálu	si	určí	v	konkrétních	částkách	vedoucí	jednotlivých	skupin,	až	bude	
známá	celková	částka	ze	SMČR.	

Jako	vedoucí	sekce	jsme	řešili	jak	ufinancovat	seriál	5	ti	závodů	MČR.	Na	jednorázové	MČR	tyto	částky	
stačily.	NS	měla	a	má	nejvíce	okolo	30	tis.	Ale	požadavek	modelářů	bylo	si	co	nejvíce	si	zazávodit,	proto	
seriály	a	peníze	stejné.	Bylo	jasné,	že	jedině	zvýšením	startovného.	Tak	horní	hranice	se	zvedla	na	500,-	
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Kč	a	upravil	se	sportovní	řád.	Pořadatelům	soutěží	byla	dána	možnost,	aby	si	stanovily	výš	startovného	
pro	tu	danou	soutěž.	Bylo	by	lepší	kdybychom	dali	i	spodní	hranici	300,-	v	dnešních	podmínkách	by	to	
bylo	lepší.	

Z	Á	P	I	S		č.		2	/	2006	ze	zasedání	předsednictva	Klubu	lodních	modelářů	ČR,	které	se	konalo	v	pátek		31.	
03.		2006	v	Kostelci	n/Orlicí	v	rámci	školení	předsedů	Klubů	lodních	modelářů.	

Přítomni	:	Ing.	Zdeněk	Hanzlík,	Ing.	Vladislav	Janoušek,	Ing.	Ivan	Kneys,	Ing.	.	Zdeněk	Tomášek,		Pavel	
Novotný,		Luděk	Mátl;	tajemník	Jiří	Lejsek,		Mgr.	Miroslav	Navrátil-tajemník	SMČR	a	částečně.Karel	
Koudelka	,	předseda	SMČR	

4.	1.	3.	Startovné	:	

-	limit	startovného	na	soutěže	byl	pro	rok	2006	zvýšen	na	500	Kč.	Konkrétní	částku	si	stanoví	pořadatel	–	
viz	úplné	znění	Sportovního	řádu	2006,	který	je	na	webu	vyvěšen,	a	propozice	s	těmito	údaji	před	
rozesláním	dá	schválit	vedoucímu	příslušné	sekce.		 			

Některé	sekce	se	s	tím	naučily	pracovat.	Každá	zábava	něco	stojí.	A	je	trapné	když	mi	někdo	připraví	
prostor	pro	mou	zábavu	a	já	na	něm	parazituji.	

V	sekci	FSR	jsme	zašli	ještě	dále	přesvědčil	jsem	kluby	pořádající	seriál,	abychom	se	financovali	sami	a	
finanční	příspěvek	SMČR	používáme	na	vyhodnocení.	Celou	dobu	to	funguje	perfektně	a	vyučtování	
toho	příspěvku	je	jednoduší.	

5.		Finanční	příspěvky	SMČR	na	mistrovské	soutěže.	Zápis	2/2006	

Předseda	již	předběžně	členům	předsednictva	rozeslal	zpracovanou	tabulku	rozdělení	příspěvků	na	
mistrovské	soutěže,	zpracované	podle	počtu	soutěžících,	modelů	a	soutěžních	tříd.	Připomínky	měli	
vedoucí	sekce	NS,	který	prosadil	zvýšení	na	30,000	Kč	a	sekce	S	na	9.000	Kč	–	oba	o	500	víc.	Byl	schválen	
návrh	vedoucího	sekce	FSR,	kde	klesl	vzhledem	k	úbytku	soutěžících	i	tříd	příspěvek		o	3.500	Kč,	že	celá	
částka	14,000	bude	použita	na	vyhodnocení	a	při	volném	startovném	až	do	500,-	si	každý	pořadatel	určí	
startovné	tak	aby	za	tuto	cenu	byl	schopen	soutěž	uspořádat.	Zjednoduší	se	tím	i	administrativní	a	
účtovací	agenda	(místo	6	smluv	a	vyúčtování	jen	jedna).	

Tak	i	kdyby	byl	příspěvek	SMČR	o	20%	vyšší	tak	to	problém	sekce	NS	neřeší,	vůbec	nechápu,	jak	si	
v	dnešní	době	mohou	vypsat	startovné	100,-	Kč	(dvě	kostky	másla)	na	cenu	másla	se	rychle	zvykne,	
nikdo	se	totiž	neptá	kdy	ž	ji	tvoří.	Jak	schopný	je	vedoucí	sekce	tak	takové	jsou	problémy.	

Někdy	je	třeba	určit	věci	,,z	moci	úřední“.	

Finanční	prostředky	na	repre.	To	je	složitější	tam	se	dělají	výpočty	z	umístění	z	posledních	výjezdů	pro	ty	
následné	vždy	z	ME	–	ME,	MS	–	MS	počítá	se	vždy	pro	jednoho	člověka	jedno	to	nejlepší	umístění	a	to	
myslím	do	8.	místa,	Takže	je	lepší	umístění	více	lidí	než	když	jeden	má	tři	zlaté.	Nikdy	jsem	to	ne	dělal,	
byl	to	detailní	návrh	tajemníka-	předsedy	SMČR	jen	se	to	přeneslo	na	KLoM.	

Každoročně	se	podávají	žádosti	na	dotace,	kde	se	musí	doložit	spousta	věcí	a	jak	je	zvykem	pokaždé	je	to	
něco	jiného.	Všechny	rozpočty	rozdělovníky	se	dělají	s	imaginárními	peněz,i	protože	i	v	květnu	nevíte,	co	
a	kdy	z	MŠMT	dostanete.	
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Příloha	3	-	Návrhy	L.	Douši		
(pro	konference	SMČR	a	republikových	odborných	klubů	2018)	

Vážení,	

rád	bych	v	souladu	se	zveřejněnou	výzvou	zaslal	několik	návrhů	pro	konference	SMČR	
a	republikových	odborných	klubů	2018.	Pokusil	jsem	se	je	shrnout	do	stručných	bodů:	

1. Odebrat	předsednictvu	SMČR	pravomoc	měnit	stanovy	

2. Oddělit	funkci	tajemníka	SMČR	a	předsedy	SMČR	

3. Zveřejňovat	zápisy	z	jednání	předsednictva	SMČR	a	republikových	odborných	klubů	

4. Umožnit	přímé	členství	v	SMČR,	a	to	i	právnickým	osobám	(DDM	a	jiné	spolky)	

5. Převést	pobočné	spolky	na	spolky	a	SMČR	z.s.	na	spolek	spolků	

6. Zvýšit	členské	příspěvky	minimálně	na	dvojnásobek	současné	výše	

7. Zrušit	 papírové	 členské	 známky	 –	 zda	 je	 dotyčná	 osoba	 řádným	 členem	 se	 zaplacenými	

členskými	příspěvky	se	zjistí	z	databáze	členů	SMČR,	která	by	byla	přístupná	na	webu	SMČR	jen	

po	 zadání	 přihlašovacího	 jména	 a	hesla.	 Zalaminované	 členské	 průkazy	 by	 vydával	 pouze	

sekretariát	–	stačilo	by	jméno	a	číslo	licence.	

8. Web	 http://svazmodelaru.cz/kplm	 přesměrovat	 na	 http://ipmscze.cz,	 což	 je	 web,	 který	

plastikoví	modeláři	 používají,	 a	web	http://svazmodelaru.cz/kzem	provozovat	 na	 jiné	 šabloně,	

která	nebude	navozovat	dojem	nedodělaného	firemního	webu.	

9. Vystoupení	KLoM	ČR	ze	SMČR	

Dále	bych	rád	zaslal	několik	návrhů	na	personální	obsazení	orgánů	SMČR:	

1. Předseda	 SMČR:	Vratislav	 Emler,	 CZE	131-026,	 Tyršova	2060/24,	 360	01	Karlovy	Vary,	 e-mail:	

vratislav.emler@seznam.cz	

2. Předseda	 KLoM	 ČR:	 Stanislav	 Jakeš,	 CZE	 316-016,	 Vrchlického	 910,	 472	 01	 Doksy,	 e-mail:	

jakes1@post.cz	

3. Rád	bych	se	ucházel	o	funkci	tajemníka	SMČR.		

14.	10.	2017	v	Písku	

Ladislav	Douša	

člen	SMČR	(č.	průkazu	CZE	079-011)	

V	Oudolí	1868,	397	01		Písek	

e-mail:	ladous@gmail.com	
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Příloha	4	-	Usnesení	konference	KLoM	ČR	
konané	dne	10.	02.	2018	v	Hradci	Králové	

1)	Konference	bere	na	vědomí:	
- Zprávu		přednesenou	předsedou	klubu	lodních	modelářů	ČR,	Luďkem	Mátlem.	
- Zprávu	mandátové	komise,	přičemž	na	konferenci	bylo	přihlášeno	41	delegátů	a	6	hostů,	

konference	se	zúčastnilo	40	delegátů	a	5	hostů.	
2)	Konference	zvolila	nové	předsednictvo	Klubu	lodních	modelářů	ČR	v	tomto	složení:	

- předseda	–	Alois	Vašíček	(22	hlasů),	
- místopředseda	–	Zdeňka	Dostálová	(40	hlasů),	
- vedoucí	sekce	C	–		Martin	Houska	(39	hlasů),	
- vedoucí	sekce	FSR	–	Petr	Vaněrka	(40	hlasů),	
- vedoucí	sekce	M	–	Zdeňka	Dostálová	(40	hlasů),		
- vedoucí	sekce	NS	–		Stanislav	Jakeš	(35	hlasů),	
- vedoucí	sekce	S	–	Pavel	Novotný	(40	hlasů),	
- vedoucí	sekce	mládež	–	Ludvík	Kostelanský	(39	hlasů).	

3)	Konference	schvaluje	
- předsednictvo	KLoM	ČR	jako	delegáty	na	konferenci	Svazu	modelářů	ČR,	která	se	koná	

dne	24.03.2018	v	Hradci	Králové,	případně	jejich	zástupce	(pro	40	hlasů)	
- Jitku	Bártovou	do	kontrolní	komise	SMČR.	

4)	Konference	ukládá	předsednictvu:	
- zajišťovat	organizační	a	sportovní	činnost	KLoM	ČR	s	ohledem	na	její	ekonomičnost,	
- organizovat	mistrovské	republikové	soutěže,	pomáhat	organizátorům	těchto	soutěží,	

případně	i	soutěží	mezinárodních,		
- organizačně	a	pokud	možno	i	ekonomicky	pomáhat	klubům	při	činnosti	s	mládeží	
- organizovat	výjezdy	výkonných	sportovců	na	světová	a	kontinentální	mistrovství	

nadnárodních	organizací	podle	nominace	včetně	částečného	finančního	zabezpečení,		
- zápis	z	konference	uveřejnit	na	webových	stránkách	KLoM,	
- doplnit	čl.	2	stanov	SMČR	účel	spolku	o	další	bod	výchova	mládeže	k	modelářství	a	

obecné	technické	tvořivosti,	
- L.Kostelanskému	vypracovat	návrh	na	členství	právnické	osoby	v	SMČR	do	10.03.2018	a	

předložit	ho	jako	podklad	předsednictvu	SMČR	na	konferenci	SMČR	2018	(důvodem	
je	umožnění	startu	dětem	-	členům	práv.	os.	např.	ZŠ/DDM	na	soutěžích	SMČR,	práv.	
osoba	zaplatí	např.	příspěvek	za	10	dětí	a	může	ten	rok	vyslat	na	soutěž	10	dětí)	

- upravit	bod	6	volby	orgánů	ve	stanovách	a	zapracovat	odkaz	na	volební	řád		
klubům:	
- v	rámci	možností	zajišťovat	sportovní	vyžití	lodních	modelářů	
- podílet	se	na	organizaci	lodních	modelářských	soutěží	
- zajišťováním	výchovy	mladých	modelářů	zajišťovat	výchovu	budoucích	reprezentantů,	

organizátorů	a	instruktorů	
všem	členům:	
- sledovat	internetové	stránky	KLoM	a	SMČR,	které	jsou	základním	informačním	zdrojem	

	
Podpisy	členů	návrhové	komise:	
	


