
 
Zápis 

z  0. zasedání  předsednictva 
Klubu lodních modelářů ČR v roce 2022 

Kdy: v sobotu dne 12.2.2022 od 15:30 hodin 
Kde: školní jídelna ZŠ Čelákovice 
Přítomni: Stanislav Jakeš (předseda KLoM), Zdeňka Dostálová (Sekce M), Petr Vaněrka 
(Sekce FSR), Ludvík Kostelanský (Sekce mládež), Tomáš Jakeš (Sekce NS), Martin 
Tomášek (Sekce C) 
Omluveni: Pavel Novotný (Sekce S), Jan Žemlička (předseda SMČR), 

 
Program:  

1) Zahájení – předseda S. Jakeš zahájil seznamovací schůzku nově zvoleného 
předsednictva, uvítal nové i pokračující členy předsednictva. 

 
2) Představení nových členů předsednictva  

Noví členové předsednictva Tomáš Jakeš a Martin Tomášek se představili ostatním 
členům. 

 

3) Příprava na konferenci SMČR 
Konference SMČR se bude konat 26.3.2022 v aule University Pardubice. Sestavení delegátů 
konference bude probíhat podle jiného klíče než v minulosti, takže členové předsednictva 
KLoM nejsou automaticky delegáti konference, mohou být pověřeni delegátem za svůj klub, 
případně předsedou jiného klubu. Každý klub KLoM (SMČR) bude moci delegovat svého 
delegáta na konferenci s hlasy odpovídajícími počtu členů v klubu. Přesná pravidla 
delegování viz rozhodnutí předsednictva SMČR z 4.10.2021. 
Hlavním bodem bude schválení návrhu nových stanov SMČR. 
Z konference KLoM bohužel nevzešel žádný kandidát do Kontrolní komise SMČR. 
Pokud bude dle návrhu nových stanov využit druhý místopředseda SMČR, předsednictvo 
KLoM navrhuje na pozici druhého místopředsedy SMČR předsedu KLoM Stanislava Jakeše. 

 

4) Návrh na způsob a termíny zasedání předsednictva KLoM 
Optimální termín na zasedání předsednictva KLoM je do týdne po zasedání SMČR, 
významné jsou březnové zasedání SMČR – rozdělení financí na organizování 
„modelářského“ roku a říjnové zasedání SMČR – zhodnocení sezóny, návrh 
reprezentačních týmů a schválení kalendáře akcí na další rok. Předsednictva budou 
KLoM budou tedy navazovat na tato zasedání. Pokud bude vyžadovat situace sejde 
se předsednictvo KLoM i mezi těmito základními termíny. Zejména pro mimořádné 
zasedání bude upřednostňováno elektronické zasedání. 
Jarní zasedání předsednictva KLoM je plánováno 7.4.2022 od 19:30 elektronicky. 

 
5) Správa webových stránek KLoM – pod stránkami SMČR 

Novým členům předsednictva budou předána přístupová hesla na správu webu pro 
sekci C a NS. S tím dostanou stručné pokyny, jak web využívat. 
 

6) Různé 
 

Stanislav Jakeš – předseda KLoM 
 
zkontroloval: Petr Vaněrka 
 


