
 
Zápis 

z 1. zasedání předsednictva 
Klubu lodních modelářů ČR v roce 2021 

Kdy: sobota dne 20. 3. 2021 od 10:00 hodin 
Kde: Videokonference Google Meet 
Přítomni: Jan Žemlička (předseda SMČR), Stanislav Jakeš (Sekce NS, místopředseda KLoM), 
Zdeňka Dostálová (Sekce M), Martin Houska (Sekce C), Petr Vaněrka (Sekce FSR), Ludvík 
Kostelanský (Sekce mládež), Pavel Novotný (Sekce S) 
Omluveni: Alois Vašíček (předseda KLoM), 

 
Program:  
     

1) Zahájení – místopředseda S. Jakeš zahájil 
 

2) Kontrola zápisu 2/2020 - místopředseda  
- úkoly: 

- Zpracovat metodiku pro založení modelářského kroužku a nutnou kvalifikaci 
vedoucího, porovnání, pokud je jen pod klubem (pobočným spolkem) a pod jinou 
zastřešující organizací (DDM, smlouva o spolupráci). 

- Zpracovat návrh zjednodušení této metodiky, aby mohl být podkladem pro jednání 
s MŠMT pro snížení legislativních požadavků pro polytechnické kroužky mládeže. 

- Zpracovat náborovou akci na získání nových vedoucích kroužků. 
- Spolupracovat se VŠEMI – zpracovat návrh Jak?, jakými prostředky?, za kolik? 

Tyto úkoly má Ludvík Kostelanský do července 2021 – průběžná informace. 
Ve spolupráci s předsedou SMČR zpracovat jako manuál ke Směrnicím SMČR  

- Připravit návrh dohody mezi SMČR a ČSJ o využívání rozhodčích ČSJ pro modelářské 
soutěže. – návrh, dopis Martinu Součkovi – komise rozhodčích ČSJ připraven, 
neodeslán. 

- vedoucí sekcí doplní nové informace na web – výsledkové listiny, hodnocení sezóny a 
širší repre družstva  
▪ sekce M – je sice jinde, ale odkaz funguje, nicméně chybí hodnocení sezóny 2020, 

sekce Mládež - chybí hodnocení sezóny 2019/20 - vedoucí sekcí doplní 
- Zažádat o extra příspěvek na výjezd WYMC juniorů na tuto akci – 50 000 Kč – 10 

juniorů + 2 trenéři (červenec 2021) – doplněno do požadavků na reprezentaci, 
plánován příspěvek i z prostředků na školení mládeže, pravděpodobnost uskutečnění 
akce je ale malá.  

- Školení rozhodčích sekce C, místopředseda podal návrh na uskutečnění on-line 
pomocí testu, vedoucí sekce zatím neprovedl – školení rozhodčích proběhne v říjnu 
2021 v rámci MČR v Borovanech – zodpovídá M. Houska 
 

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

- Na předsednictvu SMČR byla odsouhlasena následující finanční podpora KLoM: 
Pořádání českých mistrovských soutěží –   85 000 Kč 
Pořádání soustředění mládeže    60 000 Kč 
Materiálová podpora mládeže       60 000 Kč 
Pořádání postupových soutěží mládeže   9 000 Kč 
Podpora reprezentace    cca 500 000 Kč dle podoby, zda budou výjezdy 



Vzhledem ke stále nejistým podmínkám pořádání mezinárodních mistrovských soutěží 
v roce 2021 mohou být tyto prostředky ještě poníženy a pak použity na trénink a 
materiálovou podporu reprezentace s cílem zvýšení výkonosti.  
V tomto případě pravidla jako loni – budou přiděleny klubům, které toto zajistí. 
Materiálová podpora může být do 60% příspěvku. Po loňské zkušenosti je nutno cílové 
kluby určit a informovat nejpozději do konce června 2021. 

- Předsednictvo SMČR postupně schvaluje nové Směrnice SMČR, zatím 1 – 6. 
- Elektronická evidence členů – bude přebírán jednotný systém SSS 

 
4)  Zprávy z Navigy a IMBRY 

- Zatím jsou stále zveřejněny propozice na MS sekce NS a sekce M v Kaliningradě, 
fungují už i internetové stránky pořadatele, je otevřeno přihlašovací okno, uzávěrka 
31.května 2021. Sekce NS už vydala i přehled nominovaných rozhodčích. Za ČR dva, 
Ladislav Hanuška rozhodčí na bodování a startovišti NSS, Stanislav Jakeš rozhodčí na 
startovišti F4. 

- MS sekce C je zatím bez propozic, v kalendáři nadále je – září v Chorvatsku, dle 
informací z předsednictva Navigy pořadatel vyjednává o finanční podpoře Navigy 

- Předsednictvo Navigy i na letošní rok ponížilo základní platbu, jen základ, bez platby 
za sekce, tj. 100 €, ČR má zaplaceno. 
 

- Třetí WYMC (juniorský světový pohár) – Lesznowola (u Varšavy) Polsko – pořadatel 
Maciek Kozlowski E-mailem sdělil, že akce letos nebude a je opět odsunuta na rok 
2022.  
 

- IMBRA letošní plánované MS v Itálii zrušeno. V roce 2022 bude MS v Konopisku PL. 
 

5)  Organizování MiČR a dalších soutěží – Covidová opatření 
 

Ani letos zatím vůbec netušíme, kdy a za jakých podmínek bude možné pořádat 
modelářské soutěže. U hromadných akcí jak sportovních, tak kulturních je v diskusích 
často zmiňované testování účastníků, případně Covid-pasy. Zkusil jsem rozeslat dotazy co 
na tuto případnou komplikaci soutěží potenciální účastníci či pořadatelé. Trochu 
nadpoloviční souhlas se objevuje u účastníků, někteří pořadatelé by odpadli jak z důvodu 
další administrativy, tak z obav z nízké účasti a tím prodělečného podniku. 
Ve vládě spíše převládají obavy z rychlého rozvolňování, takže duben bude nejspíše bez 
soutěží. Lepší orientaci by mohl pomoci nový PES. 
 
Organizace sezóny 2021  
Vedoucí sekcí se ve spolupráci s pořadateli pokusí zajistit úplné seriálové soutěže. 
Rozhodnutí o konání soutěže Mistrovství ČR je v kompetenci vedoucího sekce. 
Žákovské mistrovství pod sekcí mládež je zatím stále plánováno na konec května. Aby se 
mohli zúčastnit i ti, pro které mělo být loni neuskutečněné MČR poslední je posunuta 
věková hranice na 16 let. 
Sekce C plánovala MiČR na začátek října, tento termín zůstává v platnosti.  
 
Rozhodnutí o uspořádání ostatních veřejných soutěží je plně v kompetenci pořadatele. 
 

6) Rozdělení příspěvku SMČR na Mistrovské soutěže jednotlivých sekcí 
 
na MiČR – 85.000 Kč (požadavek J. Žemličky poslat jedno vyúčtování za celou sekci) 
- sekce S – 12% -       10 200 Kč 
- sekce NS – 32% -   27 200 Kč 
- sekce M – 27% -     22 900 Kč 
- sekce FSR – 22% - 18 700 Kč 
- sekce C – 7% -         6 000 Kč 
 
 



7) Rozdělení příspěvku SMČR na mládež 
- sekce mládež – 120 000 Kč (soustředění, soutěž 60 000 Kč, materiál 60 000 Kč) 
- krajské postupové soutěže – 9 000 Kč 

 

8)  Příspěvek na repre 2021  
 
Odhad 500 000 Kč při konání všech akcí. 
Sekce FSR – MS zrušeno – příspěvek na podporu reprezentace jako v 2020 – 51 000 Kč 
Sekce S – zrušeno – příspěvek na podporu reprezentace jako v 2020 – 7 000 Kč 
Sekce NS, M a C zatím počítáno z výjezdem 

       Návrh dle předpokládaného repre týmu 
Sekce Jun. Sen. Celkem Rozpis podle 

sekcí 
Vyúčtují KLoM Vyúčtují KLoM 

Bez výjezdu     

S  3 3 7 000 Kč KLoM Kolín  

FSR 8 14 22 51 000 Kč KLoM Duchcov  

Zatím s výjezdem     

NS 9 17 26 157 000 Kč Vedoucí družstva: Stanislav Jakeš 

M 10 11 21 133 500 Kč Vedoucí družstva: Zdena Dostálová 

C  10 10 55 000 Kč Vedoucí družstva: Josef Kopecký 

celkem   82 403 500 Kč   

 
Vedoucí sekce NS a sekce M předá na sekretariát SMČR do 10.května konečný 
reprezentační tým a vyplněné přihlášky na MS. Vedoucí sekce C předá na sekretariát 
SMČR měsíc před konečným termínem pro přihlášení na MS konečný reprezentační tým a 
vyplněné přihlášky na MS. Kopie těchto dokumentů pošlou E-mailem místopředsedovi 
KLoM. 
Vznesen dotaz na možnost přednostní vakcinace Covid pro reprezentanty – cca v květnu 
2021 bude jednat NSA s Ministerstvem zdravotnictví – aktuální info dodá J. Žemlička 
 

9) Různé 
 

1. Elektronická evidence členů 
Počítá se s převzetím SW pro evidenci členů od SSS, která je navázána na NSA. 
 

2.  S. Jakeš se dotazoval poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského 
na připravované Nařízení komise EU zakazující olovo ve střelivu a rybářských 
těžítkách – případný vliv na modeláře. Některé články mluví i o skladování, 
nošení olověných broků v blízkosti mokřad čili i v domácnosti poblíž rybníku. 
Odpověď dostal od asistentky poslance, že lodních modelářů se směrnice určitě 
týkat nebude, přestože olovo v rybníkách koupeme běžně a občas ho tam i 
necháme. (Nařízení je už vydáno pod číslem 2021/57, zůstalo tam nakonec jen 
olovo v brocích). 

 

Předběžný termín zasedání předsednictva KLoM 27.11. 2021 

 
10)  Závěr 

 

Pozn.: úkoly uvedeny v textu modrou barvou 

 
Stanislav Jakeš – místopředseda KLoM 
 
zkontroloval: Martin Houska 


