
	
Zápis	

z		1.	zasedání		předsednictva	
Klubu	lodních	modelářů	ČR	v	roce	2019	

Kdy: v neděli dne 31. 03. 2019 od 11:00 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), Jaroslav Pešek (Sekce S) 
Omluveni: Pavel Novotný (Sekce S) 
 
Program:	 	
				 	

1) Zahájení – předseda A. Vašíček zahájil 
 

2) Kontrola zápisu 2/2018 - předseda  
- úkoly: 
o vedoucí sekcí připomenou předsedům klubů (dopsat i do propozic označení startoviště)  

 - http://www.svazmodelaru.cz/2018/05/23/informace-o-gdpr/     
 - http://www.svazmodelaru.cz/wp-content/uploads/2018/05/INFORMACE-a-SOUHLAS-
ZOU.pdf 
§ úkol stále v platnosti 

o vedoucí sekcí doplní nové informace na web – výsledkové listiny, hodnocení sezóny a širší 
repre družstva  
§ sekce FSR - P. Vaněrka dodá hodnocení, sekce S - P. Novotný – dodají vše, chybí i čísla 

licencí ve výsledkových listinách 
o Z. Dostálová následně zveřejní poděkování na webu KLoM za Model Hobby 2018, 

A. Vašíček – vznést na předsednictvu SMČR námět na účast na novém veletrhu – MAKER 
FAIRE PRAGUE (v roce 2018 byl první ročník – úspěšný, výhody na začátku sezóny)  
§ na webu zveřejněno  
§ v únoru byla účast na prodejní modelářské akci v únoru v Letňanech 
§ o účast na MAKER FAIRE PRAGUE zatím nebyl zájem 

o systém trenérů – administrativní nutnost pro jednotlivé kluby – zatím bez termínu – A. Vašíček 
ověří termíny na zasedání SMČR 
§ zatím dočasné řešení viz. níže 

o vedoucí sekcí pošlou širší repre družstva v elektronické podobě A. Vašíčkovi jako podklad na 
předsednictvo SMČR 
§ splněno 

o na jarní zasedání si vedoucí sekcí připraví užší repre družstva (závodníci potvrdí účast)  
§ na příště potřebuje A. Vašíček užší repre družstva před zasedáním SMČR 

o A. Vašíček vznese dotaz na SMČR, zda bude žádáno o příspěvek na dotační program podpora 
výchovy a vzdělávání mládeže 
§ bude zažádáno na rok 2020 (dle podkladů 2019), v roce 2018 jsme nesplňovali podmínky 

minimálního členského příspěvku  
o A. Vašíček vznese námět na zasedání SMČR – příprava přihlášky pro individuální členy (příloha 

přihlášky na závod vč. GDPR) 
§ udělá s první přihláškou (L. Kostelanský má od J. Žemličky podklady) 

o SEKCE FSR – změna sportovního řádu FSR – doplněna věková kategorie elév (do 12 let) – 
Petr Vaněrka zveřejní na webu  
§ hotovo 

o SEKCE mládež – L. Kostelanský zajistí seznam tříd, které budou klasifikované jako žákovské, 
P. Vaněrka a Z. Dostálová zašlou L. Kostelanskému tratě 
 



o SEKCE mládež – žákovské MiČR musí respektovat národní pravidla sekcí pro jednotlivé třídy – 
L. Kostelanský zajistí, pokud bude pořádat žákovské MiČR  
§  pracuje na tom 

 
 

3) Zprávy ze SMČR – zpráva předsedy KLoM a příp. předsedy SMČR 
- kdo z klubů do 30.06.2019 nezahájí přeregistraci, tak bude zrušen (pokud je předpoklad, že 

bude klub zrušen nedostane dotaci) – kontrola na justici – IČ – musí mít Předsedu – jak tam 
není, tak není přeregistrovaný)  
§ vedoucí sekcí zkontrolují na justici 

- systém trenérů (administrativní označení), zatím 6 trenérů (předseda odbornosti = trenér), každý 
klub má 1 trenéra (pokud není jmenovaný, je to předseda) 

- už je nové auto – dodávka v prodloužené verzi, jsme v pořadí, letečtí mají přednost  
§ A. Vašíček bude informovat, kdy a pro koho bude dodávka k dispozici 

- termíny zasedání předsednictva SMČR – 25.3., 6.5., 16.9., 25.11 
- další zasedání KLoM – Z. Dostálová pošle pozvánku na 30.11. v 10:00 h, na SMČR 
- do 15.10. – odešlou vedoucí sekcí širší repre A. Vašíčkovi, vedoucí sekcí pošlou kalendář 

soutěží na další sezónu Z. Dostálové (číslo soutěže bude vynecháno – nadbytečný údaj, bude 
použita stávající tabulka) 
 

4) Zprávy z Navigy 
- pozvánka na MS sekce M Itálie – Treviso – 1.-10.8.2019 
- pozvánka na druhé WYMC (juniorský světový pohár) – Ostov svoboda, Pazardzhik, Bulgaria 

(registrace do 5.5.2019, konání 21.-26.7.2019), Mini Eco, Mini Eco Team, Mini Mono, F4-A, F5-
550  

- pozvánka sekce M – Tenshock Cup (Polsko) – 7.-9.6.2019 – Lesznowola 
- kalendář soutěží Naviga 2019 (zveřejněno – 17.1.2019) 
- pozvánka na EC NS – CZ Kristýna (2.-5.5.2019) 
- na podzim by měly být volby do předsednictva Naviga na další 4 roky, termín AGM nejspíš 

v listopadu (nicméně současné předsednictvo se ještě nedohodlo) 
 

5) Výjezdy na MS a ME 2019 
 
Datum od do Pořadatel – místo Status Sekce Jun. Sen. Vedoucí týmu 
15/06/19 27/06/19 NAVIGA – Wagrowiec / Poland  MS S  5 Roman Mynar 
15/07/19 23/07/19 NAVIGA – Bank / Hungaria  MS NS 11 17 Stanislav Jakeš 
01/08/19 10/08/19 NAVIGA – Treviso / Italia  MS M   Zdenka Dostálová 
03/08/19 15/08/19 IMBRA – Konopiska - Polsko ME FSR   Petr Vaněrka 
31/08/19 08/09/19 NAVIGA – Burgas / Bulgaria  ME C  5 Josef Kopecký 

 
6) Příspěvky na výjezdy reprezentačních družstev 

• celkový požadavek dle počtu účastníků a modelů v užší repre 1,3 mil. Byl předán 
předsedovi SMČR J. Žemličkovi. Po uzavření užších repre týmů všech odborností a 
vyčíslení jejich nákladů, bude přiděleno dle poměru ostatní odborností svazu.  

• V rámci KLoM bude rozděleno do sekcí dle klíče – startovné, doprava – bez krácení, 
ubytování a stravování procentuální krácení dle konečné výše dotace. 
 

7) Finanční příspěvky na mistrovské soutěže, soustředění, MiČR mládeže 
- na MiČR – 80.000,- (požadavek J.Žemličky poslat jedno vyúčtování za celou sekci) 

o sekce S – 12% - 9.600,- 
o sekce NS – 32% - 25.600,- 
o sekce M – 27% - 21.600,- 
o sekce FSR – 22% - 17.600,- 
o sekce C – 7% - 5.600,- 

- sekce mládež – 95.000,- (soustředění 40.000,- + žákovské MiČR 40.000,- krajský 
přebor Ledenice 2.500,-, Třešť 2.500,- Jablonec 2.500,- + 7.500,- materiál) 
 
 



8) Doškolování rozhodčích 2020 
- požadavek na doškolení rozhodčích – sekce C, M, FSR 
 

9) Různé 
 

10)  Závěr 
 

Pozn.: úkoly uvedeny v textu modrou barvou 
 

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


