
Z Á P I S  

z 2. zasedání předsednictva Klubu lodních modelářů ČR 2015 

 Zasedání se konalo dne 31. října 2015 v malé zasedačce budovy TJ SLAVIA Hradec 
Králové. 

 Přítomni: Luděk Mátl, předseda, Alois Vašíček,- C, Petr Vaněrka – FSR, Ing. Zdenka 
Dostálová – M, Bc. Ladislav Douša – NS, Ing. Jaroslav Pešek – S,  Jiří Nosek sekce EX, Jiří 
Lejsek –sekretář, Mgr. Miroslav Navrátil – předseda SMČR 

 Přizván : Ing. Jan Jedlička 29. 10. – měl již pevně zadán jiný program – bude informován 

1. Předseda p. Mátl zahájil zasedání přivítáním účastníků v 9,45. 

2. Kontrola zápisu z jarního zasedání  

- vstup do IMBRY FSR schválen pro od roku 2016 

- V sekci NS není vyvěšen reprezentační výběr, ale je snad vyvěšen na nějakých neoficiálních 
stránkách. Vedoucí sekce zajistí nápravu a vyškrtne z reprezentace členy NSS-D, protože MČR 
2015 se neuskutečnilo (p. Culka a Douša) . 

3. Personální změny v předsednictvu KLoM ČR 

 A) Vzhledem k tomu, že p. Nosek přes několik urgencí předsedy i sekretáře nebyl schopen 
ani v povoleném prodlouženém termínu zajistit pořadatele i jen jednodenního MČR  kategorie EX, 
došlo k praktickému vyřazení sekce EX jako celostátní národní kategorie.   

 - Současně byl odvolán z funkce vedoucího této zrušené kategorie p. Jiří Nosek a tím také 
odvolán z funkce člena předsednictva KLoM ČR. 

 Předseda poděkoval p. Noskovi za dosavadní práci a ujistil ho, že pokud by se 
v následujících dvou letech změnila situace, aby byl obnoven republikový seriál soutěží EX, může 
být poté znovu obnovena. 

B) Vzhledem k nesourodosti modelů v sekci NS, kde jsou motorové modely, které spíš 
potřebují klidnější vodu, bez nároku na velké vodní plochy a podtřídy NSS, což jsou maketové 
plachetnice, které naopak velkou a větrnou vodní plochu vyžadují, rozhodlo předsednictvo o 
rozdělení stávající sekce NS na NS (motorové modely F4 a EX makety F2 a F-DS) a samostatnou 
sekci NSS pro makety plachetnic. 

  - personální obsazení stávajícím vedoucím sekce NS bude zúženo na sekci NSS, kterou 
tedy nadále povede Bc. Douša 

 - Vedením sekce NS (motorové modely) byl určen protikandidát z voleb před 2 roky Ing. 
Jan Jedlička, který po předběžných rozhovorech předsedy a sekretáře písemně potvrdil ochotu 
tuto funkci přijmout. Předsednictvo odsouhlasilo, a současně jej kooptovalo do předsednictva pro 
zbývající 2 roky funkčního období.  

 Tímto opatřením se nezmění počet 6 členů předsednictva + předseda – lichý počet 

 - Sekretář zajistí u webmastra stránek KLoM ČR odnětí zrušení odborných stránek sekce 
EX a odebere jeho bývalému vedoucímu přístup.  

 Rozšíření stránek o  samostatnou sekci NSS s přístupem jejího vedoucího Bc. Douši, 
kterému naopak odebere přístup do sekce NS. 



 Opraví u sekce NS změnu vedoucího této sekce na Ing. Jana Jedličku a po jeho sdělení 
přístupového jména a hesla vkládání do sekce a aktualit. 

4. Zprávy ze SMČR  

 - Stanovy SMČR jsou schválen Městským soudem V Praze. 

 - na stránkách SMČR bude návod na registraci jednotlivých Klubů lodních modelářů, 
vč. potřebných tiskopisů. 

 - Vzhledem k přestupování svých pravomocí vedoucího sekce a zasahování do jiných 
sekcí ale dokonce i jiných odborností SMČR udělil předseda KloM ČR panu Bc. Ladislavu 
Doušovi důtku s výstrahou, že při opakování bude odvolán z funkce. 

4. Zprávy z Navigy                                        

 - Prezidentovi a sekretáři Navigy zaslány připomínky, zpracované Ing. Dostálovou. 

 - sekci C p. Gelderenovi návrh na změnu bodování modelů – rozšíření tříd kvality z 5 na 10 
bodů ( v podstatě návrat ke stavu před 20lety – možnost lepšího rozlišení kvality)  

 - V sekci podpoří návrh Ruska na zavedení třídy C 8 – dřevěných a papírových modelů ze 
stavebnic laserem vyřezávanými díly modelu. V roce 2016 bude zařazen v ČR na program MČR – 
C v Dolní Lutyni. 

 - připomenutí návrhů sekce M předané na MS vedoucímu sekce M Naviga 

 Generální zasedání Naviga se uskuteční 7. listopadu v Oberhausenu, kde bude 
požadováno vyjádření k návrhům. 

 - Generálního zasedání se za KLoM ČR zúčastní tříčlenná delegace ve 
složení předseda Luděk Mátl, sekretář, Jiří Lejsek a vedoucí sekce M Ing Zdenka 
Dostálová, současně jako odborný tlumočník. 

 - Na meetingu sekce FSR při MS v Görlitz byl zvolen do funkce vedoucího 
podsekce FSR-V  ? 

 - Na meetingu sekce M při MS v Kedzyerzyn-Kozle byl do funkce pro 
nefunkčnost polského funkcionáře Czycewského opětně zvolen Genz. 

5. Výjezdy na MS a ME v roce 2015: 

 - MS FSR - Görlitz Německo  01. -15. 08. 

 - MS M – Kedzyerzyn-Kozle, Polsko 21.-29. 08. 

 - MS NS – Bánk, Maďarsko 06. – 14. 07. 

 - Výjezdy uskutečněny s úspěšnými výsledky, vyúčtování provedeno 

 - výjezd na mezinárodní soutěž C v Timisoaře, Ro byl odvolán 

6. Reprezentační výběry na MS a ME 2016 

 - Sekce C – zatím není znám pořadatel ani termín reprezentanti určeni dle MČR 



 

 - Sekce FSR 

  Naviga – ME – 15.-24.08. Jawor , Pl, plná účast čs závodníků dle výsledků MČR 

  I.M.B.R.A. – MS - 01.-11. Sparnwoude, Nl. – možná účast několika jednotlivců -dtto 

 - Sekce M – ME – 08.-13. 08. Nagykanisza, Hu – výběr dle MČR je připraven 

 - Sekce NS – zatím není znám pořadatel 

 - Sekce NSS – stejně jako NS není pořadatel 

 - Sekce S ISAF – bez české účasti  

7. Kalendář soutěží v roce 2016 

 Kalendář zpracován dle hlášení jednotlivých klubů, drobně upraven (terminy) dle vedoucích 
sekcí.  

Bude vyvěšen na stránky  KLoM ČR ke dni 15. 11. 2016 

8. MČR mládeže do 18 let  

Uskuteční se 24. – 26. 06.  V Borovanech ve všech třídách pro mládež. 

9. Doškolování rozhodčích v roce 2016 

 Požadavky vedoucích sekcí : 

 FSR – jednodenní – 20. 05. Břehy u Přelouče  - 10 účastníků 

 M – bylo v roce 2015, nepožaduje se 

 NS – zatím není určeno ani místo ani termín, upřesní ved. sekce Ing. Jedlička  

 NSS- zatím není určeno ani místo ani termín, upřesní ved. sekce Bc. Douša 

 S – jednodenní – 01. 07 Kolín ???     sdělí Pešek v pondělí 

10. Různé 

 - Rozpis dotací na mistrovské soutěže pro které mají MČR ať jednorázové nebo 
seriálové jako jedna částka a vedoucí sekcí si rozdělí dle potřeby vč. částky na 
vyhodnocení seriálů. 

 - Sekce M potřebuje investici měřicího a počítacího systému AMB. Vedoucí sekce 
Ing. Dostálová podá písemný požadavek na SMČR. 

 - Sekretář zajistí předání potřebných materiálů pro oddělenou sekci NS +EX mládež 
novému vedoucímu sekce během týdne. 

11. Závěr 

 - Předseda poděkoval za spolupráci předsedovi SMČR a všem účastníkům zasedání a 
schůzi ukončil v 14,30. 

Zapsal Jiří Lejsek, sekretář KLoM ČR 

Schválil ke zveřejnění: Luděk Mátl, předseda KLoM ČR 


