
	
Zápis	

z		2.	zasedání		předsednictva	
Klubu	lodních	modelářů	ČR	v	roce	2018	

Kdy: v sobotu dne 17. 11. 2018 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: nikdo 
 
Program:	 				 	
 

1) Zahájení – předseda 
Poděkování za účast na veletrhu model hobby patří Petrovi Vaněrkovi a Standovi Jakešovi. 

2) Kontrola zápisu 1/2018 - předseda  
- úkoly: 

o A. Vašíček vznese dotaz na sekretariát SMČR jestli KLoM vyčerpal veškeré prostředky 
z dotací Českého Olympijského výboru (mělo by z loňského roku KLoM zbýt 20.000,- na 
materiál z ČOV – nevyčerpáno v sekci EX)  
- 25.000,-, přiděleno sekci EX, bylo vyčerpáno (potvrdil Ludvík Kostelanský) 

o A. Vašíček požádá o možnost zapracování do správy webu, že správce sekce může 
editovat pouze svoji sekci nikoli ostatní sekce v odbornosti 
- bude nový web výhledově 12/2019, ale nejprve bude zpracován grafický manuál SMČR 

o A. Vašíček vznese na zasedání předsednictva SMČR dotaz na uveřejňování informací 
(např. výsledkové listiny, seznamy rozhodčích,...) v souladu s GDPR  
- zasedání předsednictva SMČR květen: info bude na webu SMČR - na webu SMČR 
formulář k podpisu – vedoucí sekcí připomenou předsedům klubů (dopsat i do propozic) - 
http://www.svazmodelaru.cz/2018/05/23/informace-o-gdpr/ - 
http://www.svazmodelaru.cz/wp-content/uploads/2018/05/INFORMACE-a-SOUHLAS-
ZOU.pdf  

o Z. Dostálová pošle návrh na webové stránky A. Vašíčkovi a ten předloží předsednictvu 
SMČR - A. Vašíček předložil na květnovém zasedání SMČR, ZDO bude přizvána k dalšímu 
jednání 

o příští předsednictvo bude na podzim (cca listopad) v Praze o víkendu 
o pro vedoucí sekcí – doplnění informací ze sekcí na web KLoM (viz. bod 9a) – vedoucí sekcí 

doplní nové informace na web - výsledkové listiny, hodnocení sezóny a širší repre družstva 
o pro vedoucí sekcí – zajistí účast modelářů svých sekcí na model hobby případně na novém 

veletrhu maker faire prague – předseda A. Vačíček poděkoval S. Jakešovi a P. Vaněrkovi 
za aktivní účast na veletrhu Model Hobby, Z. Dostálová následně zveřejní poděkování na 
webu KLoM – A. Vašíček - vnést na předsednictvu SMČR námět na účast na novém 
veletrhu – MAKER FAIRE PRAGUE (letos byl pvní ročník – úspěšný, výhody na začátku 
sezóny) 

3) Zprávy ze SMČR  - zpráva předsedy KLoM a příp. předsedy SMČR 
- viz. předchozí bod 
- od příštího roku bude odměňování úspěchů z mistrovských soutěží - 

http://www.svazmodelaru.cz/wp-content/uploads/2018/10/zápis-2018_09.pdf (odstavec 3) 
- prodej mikrobusu a nákup nového (9 místné auto), lze využívat na výjezdy do zahraničí i 

v rámci ČR 
- systém trenérů – administrativní nutnost pro jednotlivé kluby – zatím bez termínu – A. 

Vašíček ověří termíny na zasedání SMČR 
- úprava stanov – zahájena práce, sestaven tým: Jan Žemlička (SMČR), Stanislav Jakeš 

(KLoM), Petr Filip (KSPIM) 
- http://www.svazmodelaru.cz/wp-content/uploads/2018/05/A-Zápis-18-05-info.pdf 



4) Zprávy z Navigy 
NS – Bank, Maďarsko – MS – po 10. červenci 
S – Rakousko (info od D.Kalmykov)/Polsko (info od K-H.Bucheger) – MS Naviga, ISAF nic 
M – Rusko (červenec/srpen) – MS 
C – nic 
FSR – Naviga nic, IMBRA – ME (3.08.-15.08.2019 – Konopiska/Polsko) 
- předsednictvo odsouhlasilo širší repre družstva všech sekcí 
à vedoucí sekcí pošlou širší repre družstva v elektronické podobě A. Vašíčkovi jako podklad 
na předsednicvto SMČR 
 

5) Výjezdy na MS a ME 2018 
30/07/18	 11/08/18	 IMBRA	Francie	–	Egletons MS	 FSR	
01/09/18	 09/09/18	 NAVIGA	Rumunsko	 MS	 C	

IMBRA Francie – dobré hodnocení 
 

6) Příspěvky na výjezdy reprezentačních družstev 
• FSR problém – místo 20 závodníků pouze 13 => příště budou kráceny dotace ze SMČR 

=> kdo nenahlásí neúčast do května (před schůzí SMČR) tak si náhradu na výjezd zaplatí 
ze svého i když nepojede (nebo si zařídí náhradníka) 

• na jarní zasedání si vedoucí sekcí připraví uzší repre družstva (závodníci potvrdí účast) 
7) Finanční příspěvky na mistrovské soutěže, soustředění, MiČR mládeže 
Sekce mládež – předsednictvo odsouhlasilo, že dotace na soustředění talentované mládeže pro 

rok 2019 připadne v plné výši na sekci mládež. L. Kostelanský zajistí soustředění ve Veselí nad 
Moravou, termín 21.-24.8.2019. (začíná večeří, končí obědem). Propozice budou zveřejněny na 
webu KLoM. A. Vašíček vznese dotaz na SMČR, zda bude žádáno o příspěvek na dotační program 
podpora výchovy a vzdělávání mládeže 

Ostatní rozdělení zůstává stejné – NS (32%), M (27%), FSR (22%), S (12%), C (7%). 
Informace od J. Žemličky, pokud odbornost (KLoM) zajistí sponzora, jeho sponzorský dar bude 

využit dle urční sponzora (nikoli obecně přerozdělen napříč celým SMČR). 
8) Doškolování rozhodčích 2018 - požadavky vedoucích sekcí nejsou 

 
9) Různé 

- SEKCE M – změna pravidel mini ST (možnost použít plastový šroub) + 2019 vyjdou nová 
pravidla NAVIGA – stejná, ale primárně v angličtině pak budou přeložena 

- Sportovní řád – úpravy dle aktuálního stavu 
- Formulace přihlášky do SMČR – individuální členství – A.Vašíček vznese námět na 

zasedání SMČR – příprava přihlášky (příloha přihlášky na závod vč. GDPR) 
- SEKCE FSR – změna sportovního řádu FSR – doplněna věková kategorie elév (do 12 let) 

– Petr Vaněrka zveřejní na webu 
- SEKCE mládež – L. Kostelanský zajistí seznam tříd, které budou klasifikované jako 
žákovské 

- SEKCE mládež – žákovské MiČR musí respektovat národní pravidla sekcí pro jednotlivé 
třídy – L. Kostelanský zajistí pokud bude pořádat žákovské MiČR, 

- kalendář 2019 – předsednictvo odsouhlasilo, Z. Dostálová zveřejní na webu   
- příští zasedání – naplánuje A.Vašíček a Z. Dostálová a rozešlou pozvánky (ideálně únor, 

Praha) – A. Vašíček domluví s J. Žemličkou (ideálně časově po zasedání SMČR) 
10) Závěr 
Pozn.: úkoly uvedeny v textu modrou barvou 

 
Zdenka Dostálová – místopředseda KLoM 
Alois Vašíček – předseda KLoM 
 
zkontroloval: Stanislav Jakeš 


