
  

Zápis  

z 1. zasedání předsednictva  

Klubu lodních modelářů ČR v roce 2022  
 

Kdy: čtvrtek dne 7. 4. 2022 od 19:30 hodin  

Kde: Videokonference Google Meet  

Přítomni: Jan Žemlička (předseda SMČR), Stanislav Jakeš (předseda KLoM), Zdeňka Dostálová 

(Sekce M), Martin Tomášek (Sekce C), Petr Vaněrka (Sekce FSR), Ludvík  

Kostelanský (Sekce mládež), Pavel Novotný (Sekce S), Tomáš Jakeš (sekce NS) 

Omluveni:  

 
  

Program:    

       

1) Zahájení – předseda S. Jakeš zahájil  

  

2) Kontrola zápisu 3/2021 - předseda – úkoly: bez úkolů 

 

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

- Poznámka ke konferencím  

- odbornostní KLoM nadprůměrná účast, během konference jen několik dotazů 

k návrhu nových stanov a fungování Navigy 

- SMČR – účast zástupců klubů s odborností KLoM méně než třetinová, jen jeden 

klub využil možnosti delegovat člena jiného klubu, takže nebyla využita tato možnost 

uplatnit více hlasů přes již přítomné delegáty. Nakonec základní úkol schválit návrh 

nových stanov konference splnila, v rámci pozměňovacích návrhů byly schváleny 

technické změny navržené pracovní komisí, vybrány varianty u předem stanoveného 

výběru. Pozměňovací návrhy výrazněji měnící předložený návrh nebyly schváleny 

(zachováno individuální členství v SMČR tak jak s tím počítal návrh stanov). 

- NSA změnila podmínky a celou průvodní dokumentaci k žádosti o příspěvky 

z programů NSA. Sportovní spolky rozdělila na 8 skupin od nejvýznamnější fotbal, 

hokej v první skupině až po naši 8. skupinu s ostatními sporty. Do každé skupiny 

přidělila celkovou částku, pro 8. cca 130 Mil Kč. Základní dělení dotace 80% bude na 

základě zvyklosti z minula dalších až 40% dle různých výkazů počtu členů, sportovců, 

trenérů, středisek mládeže, zapojení do mezinárodních organizací, úspěchů na MS a 

ME. Podklady byly předány NSA v požadovaném termínu. Cca začátkem května 

bychom měli znát kolik na jaký program SMČR dostane. Předsednictvo SMČR tedy 

zatím pracuje s pracovním rozpočtem dle odhadu dotace NSA. 

- V tomto pracovním rozpočtu byla odsouhlasena následující finanční podpora KLoM:  

                      Pořádání českých mistrovských soutěží      90 000 Kč  

 Pořádání soustředění mládeže        65 000 Kč  

 Materiálová podpora mládeže           60 000 Kč  

 Pořádání postupových soutěží mládeže        20 000 Kč  

 Podpora reprezentace   zatím neurčeno  500 000 Kč jsme měli v posledním roce 

s výjezdy, jednotlivé odbornosti ještě budou předkládat plán výjezdů.  



- Předsednictvo SMČR bude pracovat na aktualizaci směrnic (soulad s novými stanovy 

+ ty úplně staré).  

- Elektronická evidence členů – už je nahrána členská základna, práce na návrhu 

podoby průkazky.  

 

4) Zprávy z Navigy a IMBRY  

- ME sekce M a NS v Kaliningradu zrušeny, sekce NS má náhradní termín a místo 17.-

24.8.2022 Mályi Maďarsko, uzávěrka přihlášek 31.července 2022.  

Sekce M náhrada 28.7.-3.8.2022 Bukurešť Rumunsko, potvrzení konání a propozice 

zatím nejsou. 

- sekce C letos bez ME či MS, jen mezinárodní soutěže – Polsko bylo, Bulharsko 

v červenci.  

- Třetí WYMC (juniorský světový pohár) – Lesznowola (u Varšavy) Polsko – pořadatel 

Maciek Kozlowski E-mailem sdělil, že akce snad bude jedná ještě s UNESCem a 

sponzory, během dubna by měly být vydány propozice. Plánovaný termín je 9.-

14.8.2022 (u SMČR žádáno o mikrobus)   

  

- IMBRA letošní plánované MS od 31.7.- 13.8.2022 Kopiska Polsko  

 

 

5) Výjezdy na MS a ME 2022 + příspěvek na repre 2022   

Odhad 500 000 Kč při konání všech akcí.  

Sekce FSR – MS Kopiska Polsko – Kč  

Sekce S – Rogoznica Chorvatsko - Kč  

Sekce NS – ME Mályi Maďarsko – Kč 

Sekce M - ME Bukurešť Rumunsko - Kč 

Sekce M, NS, Mládež – juniorské mistrovství WYMS Polsko – Kč 

Sekce C – bez ME a MS  

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

FSR  MS IMBRA 8 14 22  Petr Vaněrka 

S  ISAF  3 3  Aleš Pokorný 

NS  ME Naviga 7 8 15  Tomáš Jakeš 

M ME Naviga 5 10 15  Zdena Dostálová 

Mládež (NS+M) WYMS 10 2 14   

C        

celkem         

  

Vedoucí sekce FSR předá na sekretariát SMČR do 10.května a vedoucí sekcí NS a sekce 

M předají na sekretariát SMČR do 15.června konečný reprezentační tým a vyplněné 

přihlášky na MS a ME. Kopie těchto dokumentů pošlou E-mailem předsedovi KLoM.  

WYMS účast do 30.6. 

 

6) Organizování MiČR a dalších soutěží   

Sice asi vláda žádná opatření nařizovat nebude, přesto Covid tu asi bude i nadále, takže 

žádáme pořadatele lepší komunikaci pořadatel – závodník jak před, tak po soutěži. 

Podle kalendáře počítají všechny sekce s plným počtem soutěží v rámci seriálů MiČR. 

 



Žákovské mistrovství pod sekcí mládež bude vyhlášeno ve standartní věkové kategorii do 

15 let (ročník 2007 a mladší).  

 

7) Rozdělení příspěvku SMČR na Mistrovské soutěže jednotlivých sekcí 

na MiČR – 90.000 Kč (požadavek J. Žemličky poslat jedno vyúčtování za celou sekci)  
- sekce S – 11,9% -       10 700 Kč  
- sekce NS – 31,1% -   28 000 Kč  
- sekce M – 25,5% -     23 000 Kč  
- sekce FSR – 24,5% - 22 000 Kč  
- sekce C – 7% -         6 300 Kč  

Do 22. dubna bude předán vedoucími sekcí předsedům KLoM a SMČR seznam klubů, které 

zajistí a zúčtují soutěže v jednotlivých sekcích  

  

 

8) Rozdělení příspěvku SMČR na mládež 

- sekce mládež – 125 000 Kč (soustředění, soutěž 65 000 Kč, materiál 60 000 Kč)  

- krajské postupové soutěže – 20 000 Kč (4 krajské soutěže – Lib, JČ, Vys. JM). 

- Vedoucí sekce Mládež předá do 22. dubna předsedům KLoM a SMČR rozpis čerpání 

příspěvku na mládež – klub – částka. Krajské soutěže mohou být účtovány jednotlivě 

s jednotlivými kluby. 

  

 

9) Školení rozhodčích 

V sekci NS proběhlo v lednu a začátkem dubna školení rozhodčích dohromady 

proškoleno 51 rozhodčích, školení se zúčastnilo i pět mezinárodních rozhodčích. 

Plánované školení mezinárodních rozhodčích NS bylo odsunuto z konce dubna na srpen 

– při ME v Mályi. 

 

 

10) Různé 

 

 

Předběžný termín zasedání předsednictva KLoM 21.-25. 11. 2021  

  

10) Závěr  

  

Pozn.: úkoly uvedeny v textu modrou barvou  

  

Stanislav Jakeš – předseda KLoM  

  

zkontroloval: Petr Vaněrka 


