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Usnesení z konference Klubu lodních modelářů ČR, 
konané dne 15. 02. 2014 v Hradci Králové 

1) Konference bere na vědomí: 
• Zprávu, přednesenou předsedou klubu lodních modelářů ČR Ing. Ladislavem 

Janouškem, a děkuje mu za jeho dosavadní práci. 
• Zprávu mandátové komise, přičemž  

  Účast na konferenci Návratkou potvrdilo 49 delegátů,  
  k prezentaci se dostavilo 47 delegátů a 2 hosté 

2) Konference schvaluje: 
• Do funkce předsedy Klubu lodních modelářů ČR Luďka Mátla počtem 44 hlasů 
• Do funkcí členů předsednictva Klubu lodních modelářů a vedoucích skupin: 

Vedoucího práce s mládeží a skupiny EX: Jiřího Noska Počtem hlasů 46 
Vedoucího skupiny C: Aloise Vašíčka Počtem hlasů 46 
Vedoucího skupiny FSR (H, O, V): Petra Vaněrku Počtem hlasů 46 
Vedoucího skupiny M: Ing. Zdeňku Dostálovou Počtem hlasů 46 
Vedoucího skupiny NS: Bc. Ladislava Doušu Počtem hlasů 45 
Vedoucího skupiny S: Pavla Novotného Počtem hlasů 46 

• Předsednictvo KLoM ČR jako delegáty na konferenci Svazu modelářů ČR, která se 
koná dne 29. března 2014 v Hradci Králové, případně jejich zástupce 

• Ing. Jitku Bártovou do kontrolní komise SMČR (návrh za lodní modeláře). 
3) Konference ukládá: 
a) Předsedovi a předsednictvu  

• zajišťovat organizační a sportovní činnost Klubu lodních modelářů ČR s ohledem na její 
ekonomičnost  

• organizovat mistrovské republikové soutěže, pomáhat organizátorům těchto soutěží, 
případně i soutěží mezinárodních 

• organizačně a pokud možno i ekonomicky pomáhat klubům při činnosti s mládeží 
• organizovat výjezdy výkonných sportovců na světová a kontinentální mistrovství 

Navigy podle nominace včetně částečného finančního zabezpečení. 
• zápis z konference uveřejnit ve Zpravodaji na webových stránkách SMČR 
• sladit pravidla a sportovní řád v jednotlivých sekcích – termín: ihned 
• projednat možnost znovuzavedení individuálního členství v SMČR 
• projednat a upřesnit pravidla pro účast žáků na krajských přeborech a MiČR žáků 
• Zvážit možnost metodické pomoci klubům v oblasti vedení účetní agendy a povinností 

spojených s platností nového OZ 
• Projednat zavedení funkce automatického upozorňování na aktuality ne webu KLoM 
ČR pro zájemce 

b) Klubům 
• v rámci možností zajišťovat sportovní vyžití lodních modelářů 
• podílet se na organizaci lodních modelářských soutěží 
• zajišťováním výchovy mladých modelářů zajišťovat výchovu budoucích reprezentantů, 

organizátorů a instruktorů 
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c) Pořadatelům soutěží 
• zajišťovat průběh sportovních akcí podle platných pravidel a řádů 
• podle možností zajistit i společenské vyžití sportovců při soutěžích, případně i jejich 

rodinných příslušníků 
 
Podpisy členů návrhové komise: 
 
Ing. Ludvík Kostelanský v.r. 
Jiří Hinterhölz v.r. 
Pavel Darakev v.r. 
 
 
Podle podepsaných konceptů usnesení přepsal Ing. Ivan Kneys 


