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Zápis z konference Klubu lodních modelářů ČR,
konané dne 15. 2. 2014 v Hradci Králové
Konference se konala v zasedací síni sportovní haly Slavia v Hradci Králové.
Na konferenci bylo pozváno 49 delegátů, 49 potvrdilo svou účast,
k prezentaci se dostavilo 47 delegátů.
Přítomno bylo 47 delegátů s právem volby a 2 hosté.
V době od 9,00 – 9,45 proběhla prezentace delegátů a hostů.
Jednání konference bylo zahájeno v 10,00 hod.
Program konference:
1) Zahájení
2) Schválení programu konference
3) Volba komisí mandátové, volební a návrhové
4) Zpráva předsedy o činnosti předsednictva KLoM ČR za uplynulé volební období
5) Diskuse I. část
6) Volba členů předsednictva KLoM ČR
Polední přestávka, oběd
7) Volba předsedy KLoM ČR
8) Diskuse II. část
9) Usnesení konference
10) Závěr konference
K bodu 1) Zahájení
Konferenci z pověření předsednictva zahájil a řídil Ing. Ivan Kneys. Přivítal přítomné delegáty
konference a hosty.
K bodu 2) Schválení programu konference
K programu konference, který obdrželi delegáti a hosté při prezentaci, neměl nikdo připomínky,
ani návrh na doplnění. O schválení programu bylo hlasováno aklamací, program byl schválen
jednomyslně, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 3) Volba komisí Mandátové, Volební a Návrhové
Předsedající přednesl návrhy na složení komisí, všichni navržení delegáti vyslovili se zvolením
do komise souhlas.
K návrhu kandidátů do komisí nebyly připomínky, takže předsedající provedl volbu. Hlasováno
bylo aklamací zdvižením volebního lístku.
Následně byly komise zvoleny 100% hlasů PRO ve složení:
Mandátová komise: Jiří Lejsek, Petr Hlava, Milan Podrazil
Volební komise:
Bohumil Směták, Jiří Linhart, Pavel Darakev
Návrhová komise: Ing. Ludvík Kostelanský, Jiří Hinterhölz, Michal Rajniš
Komise byly řádně zvoleny, Ing. Kneys vyzval jejich členy, aby se ujaly svých funkcí
a zahájily činnost.
K bodu 4) Zpráva předsedy Ing. Vladislava Janouška o činnosti předsednictva KLoM ČR
za uplynulé volební období
Vystoupení Ing. Janouška je uvedeno v přímé řeči.
Dlouhá léta se na takových schůzích jako je ta naše, četla zpráva o činnosti. Byla jakýmsi
souhrnem všeho, co se stalo. Zpráva o činnosti je programovou stálicí na schůzích už od dob
Rakousko – Uherska. Je produktem doby papírové.
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Dneska ale žijeme v „době onlajnové“, což znamená, že se všechno rozkecá ještě dřív, než se to
stane.
Nečekejte proto ode mě žádnou klasickou zprávu o činnosti.
Nerad schůzuji. Snažil jsem se proto, aby jednání předsednictva nebyla rozvláčná a aby
probíhala svižně. Stížnosti na délku jednání jsem nezaregistroval.
V průběhu volebního období jsem poznal, že jakožto nejvyšší funkcionář naší odbornosti trpím
vadou dosti podstatnou - nejsem dostatečně soutěživý typ na to, abych ze své pozice velkou část
problematiky předsednictvem řešenou, dostatečně intenzivně a vážně prožíval.
K této mé vadě si dovolím malou úvahu:
Svazu modelářů podporuje „vrcholový a výkonnostní sport“.
Jsme uznáni za oficiální sportovce.
Na konto tohoto jsme i příjemci státních dotací.
Jsme úředně uznanými sportovci, organizujeme mistrovské soutěže, připravujeme reprezentační
kádry, školíme rozhodčí, bádáme nad pravidly, produkujeme vítěze, mistry, získáváme
mezinárodní medaile, dokonce jsme i mistry světa! … abychom příště dostali zase nějaké peníze
… a točíme se pořád dokola.
Po letech funkcionaření jsem dospěl k závěru, že to točení se v kruhu činí naši zálibu nejméně z
poloviny činností zcela vážnou, důstojnou, úředně sportovní a že závislost na státních penězích
to více komplikuje, než usnadňuje.
Nějak se mi z toho všeho začala vytrácet ta zábava a objevovaly se pocity zcela jiné.
Všechna čest úspěšným kolegům, ale všimli jste si, že úspěchy našeho vrcholového a
výkonnostního modelářského sportu jsou okolí úplně a zcela fuk?, že ač máme tolik různých
mistrů, žádná automobilka, žádná velká fabrika či pivovar o nás nejeví zájem? Já říkám naštěstí!
Dospěl jsem také k závěru, že ta druhá část naší odbornosti, ta, která k realizaci své záliby
nepotřebuje ani výkonnostní, ani vrcholový sport, ani dotace, nám ukazuje, že to jde i bez toho
všeho. Jsou de facto nezávislí, nemusí řešit řadu problémů.
A mohou se také ptát sami sebe – k čemu ten svaz potřebuju?
Závislost a nezávislost …
Závislost umí být ponižující a současně i velmi pohodlná. Od vzniku Svazarmu až dodnes v ní
vyrostly generace modelářů.
Podle mě je tíživým dědictvím.
Dokázali anebo chtěli bychom vůbec my, v závislosti vyrostlí, státi se po těch létech
nezávislými?
Nezávislost dává více svobody v konání, umí však být i méně pohodlná.
Ale - dosti úvah!
Pominu - li zmíněnou vadu mé nedostatečné soutěživosti, mám i další nedostatek - můj vztah k
Navize se v plynoucím čase vyvíjel do té míry, že jej lze v současnosti s úspěchem přirovnat ke
vztahu předchozího českého prezidenta k Evropské unii.
Předseda odbornosti při výkonu své funkce sedí na dvou židlích. Doslova.
Jednu židli představuje vedení odbornosti – o tom jsem teď mluvil.
Druhou židli obsazuje v předsednictvu Svazu. Spolurozhoduje o Svazu.
Každý člen svazového předsednictva má při výkonu funkce v zásadě dvě možnosti – být
aktivním anebo být pasivním.
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Pasivní člen si odsedí jednání, schválí navrhované, do žádných sporů se nedostane. Ožívá jen při
rozdělování peněz.
Aktivní člen to mívá složitější, časově náročnější a nezřídka i konfliktnější.
Nejhorším pro mě ale bylo, že se mi nepodařilo splnit to, co jsem si sám vůči sobě při nástupu do
funkce předsevzal. Dobře víte, že vyrovnat se sám se sebou bývá vždy to nejhorší. Naštěstí se mi
to podařilo a funkční období končím s čistým svědomím.
Tolik tedy k minulosti.
A nyní něco k budoucnosti.
Tato schůze je schůzí volební.
Zabývali jste se někdy otázkou, co vede člověka k tomu, aby se ucházel o funkci, ze které
obvykle nemá žádný osobní prospěch, které věnuje svůj volný čas, nezřídka i peníze a dostává se
mu za to více kritiky než ocenění?
Navíc tuto dobrovolnou práci kritizují většinou ti, kteří sice přesně vědí, jak by to ti druzí měli
dělat, ale oni sami se angažovat odmítají.
Já jednoznačnou odpověď na tuto otázku nenašel.
Budeme zde volit nového předsedu.
Předseda je od toho, aby rozhodoval. Není to figurka pro ozdobu. Nezřídka musí činit i
rozhodnutí na první pohled nepopulární. On vidí a musí vidět organizaci, které stojí v čele, z
jiného úhlu než jeho volič.
Autorita vámi zvoleného předsedy musí být vámi respektována, jinak jsme tady zbytečně.
V novém volebním období by měla proběhnout transformace Svazu v souladu s novým
občanským zákoníkem. Překonáme přitom v sobě dědictví uplynulých 60 let? Nebo budeme my,
řadoví členové a předsedové klubů opět jen čekat, co přijde shora?
Přeju našemu novému předsedovi a všem funkcionářům svazu na všech úrovních, aby se
dokázali vždy rozhodnout správně a hlavně kvalifikovaně.
Tolik tedy má, možná netradiční, zpráva o činnosti.
Předsedající poděkoval Ing. Janouškovi za přednesení zprávy. Vzhledem k tomu, že
k vystoupení Ing. Janouška nebyly žádné připomínky, ani dotazy, otevřel 1. část diskuse.
K bodu 5) Diskuse I. část
Diskusní příspěvky jsou uvedeny ve zkrácené formě ze záznamu.
Otakar Holan, Fregata Bakov n / Jizerou
Vznesl připomínku ke školení rozhodčích. Vloni bylo provedeno školení rozhodčích, pořádala to
sekce Ex, průkazy platí pouze pro sekci Ex. Lektoři jsou stejní.
Ing. Kneys, Plzeň
Každý vedoucí sekce ví, jaké potřebuje rozhodčí, s jakou kvalifikací. Není problém, aby se
rozhodčí – modelář sekce Ex, který rozhoduje např. na Moravském poháru soutěže tříd Mini
Eco, zúčastnil školení rozhodčích sekce M – je to vždy na domluvě vedoucích sekcí. Jsou nově
zvolení nebo potvrzeni vedoucí sekcí, měli by se na předsednictvu domluvit.
Ing. Jan Jedlička, Maják Borovany
Borovanský klub pořádá v Červnu mistrovství ČR žáků na rybníku Pražan v Borovanech.
Informoval delegáty konference o zajištění ubytování – je v cenových relacích nejlevnější od 50
Kč/noc až po hotely a penziony v ceně od 200 Kč/noc.
Upozornil na chyby v řádu pro NS a požádal o nápravu a revizi.
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Bc. Ladislav Douša, sekce NS
Pokud byla vznesena připomínka ke sportovnímu řádu maket, nelze vyhovět všem. Některé
připomínky přijal, zapracoval, vydal upravenou verzi, ta už je na svazových stránkách sekce NS.
V této podobě bude platit pro letošní sportovní sezónu jak předpokládá, a pokud se během
průběhu sezóny dohodneme na tom, že sportovní řád, pokud se týká hodnocení seriálu
mistrovství ČR, bude třeba zásadně přepracovat, tak ho přepracujeme.
Předsedající upozornil diskutující, že konference nebude řešit vnitřní problémy sekcí, je to
v kompetenci příslušného vedoucího sekce.
Vzhledem k tomu, že nebyla podána další přihláška do I. části diskuse, pokračovala konference
volbou členů předsednictva.
K bodu 6) Volba členů předsednictva KLoM ČR
Zpráva Mandátové komise:
Na konferenci bylo pozváno 49 delegátů a 2 hosté, 49 potvrdilo svou účast, k prezentaci se
dostavilo 47 delegátů (95,92%) a 2 hosté, kteří se konference zúčastnili. Při prezentaci bylo
zjištěno, že všichni delegáti v počtu 47 jsou řádnými členy SMČR, jsou starší 18 let, měli
zaplacené příspěvky na rok 2014, takže byli oprávněni volit. Byly jim tedy vydány hlasovací.
K dispozici bylo 47 volebních hlasů a tito delegáti obdrželi bílý hlasovací lístek pro společnou
volbu členů předsednictva KLoM ČR.
V závěru zprávy předseda Mandátové komise konstatoval, že vzhledem k nadpoloviční účasti
přihlášených delegátů byla konference schopná se právoplatně usnášet.
Předsedající poděkoval panu Jiřímu Lejskovi za přednesení zprávy Mandátové komise a požádal
předsedu Volební komise, aby delegáty seznámil s průběhem a organizací voleb.
Vystoupení předsedy Volební komise:
Jak již bylo řečeno, každý delegát oprávněný hlasovat, obdržel při prezentaci bílý hlasovací
lístek se jmény kandidátů na členy předsednictva. Volby jsou konány podle volebního řádu s tím,
že je dbáno na maximální samostatnost sekcí. Výběr kandidátů byl potvrzen a ukončen již v roce
2013 a volí se ucelená sestava předsednictva. Platný hlas je pouze ten hlas, který bude vložen do
urny bez přeškrtnutého jména. Jakmile bude přeškrtnuté jméno, je tento hlasovací lístek neplatný
nepočítá se a pro další dění to bude signalizace, že v té sekci, kde bude škrtáno jméno, je
problém, který bude muset být následně řešen.
V závěru svého vystoupení předseda Volební komise konstatoval, že uvedl pouze věci podstatné,
všechny detaily byly popsány ve volebním řádu.
K vystoupení předsedy Volební komise Bohumila Smětáka nebyly žádné dotazy. Delegáti
konference byli informováni o umístění volební urny s tím, že vlastní volba členů předsednictva
bude provedena v průběhu polední přestávky podle volebního řádu.
Předsedající poděkoval Bohumilu Smětákovi za přednesení informace o volebním řádu a doplnil
jej, že předsednictvo bude zvolené, pokud bude odevzdáno více než 50% platných hlasů. Pokud
se tak nestane, bude-li odevzdáno méně než 50% platných hlasů, bude konference přerušena na
30 minut a bude předložena nová kandidátka v souladu s volebním řádem článek 8.
Dále předsedající informoval delegáty konference o způsobu sestavení kandidátky.
Jednotlivé sekce vybraly do předsednictva své zástupce, předsednictvo navrhovalo kandidátku
podle závěrů, které byly předány ze sekcí v závěru roku 2013. Do sekcí NS a M byli zástupci
zvoleni internetovým hlasováním podle volebního řádu, do zbývajících sekcí podle dohody nebo
volbou na závěrečné poradě v roce 2013.
Na volebních lístcích, které kandidáti oprávnění hlasovat obdrželi, byla kandidátka sestavena
takto:
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Sekce C:
Alois Vašíček
Sekce FSR:
Petr Vaněrka
Sekce M:
Ing. Zdeňka Dostálová
Sekce NS:
Bc. Ladislav Douša
Sekce S:
Pavel Novotný
Sekce EX a mládež: Jiří Nosek
Předsedající požádal jmenované kandidáty, aby v krátkém vystoupení přednesli své vize
o činnosti v předsednictvu KLoM ČR. Jejich vystoupení je uvedeno ve formě záznamu.
Alois Vašíček, sekce C
Pozdravil účastníky konference a poděkoval za poskytnutou důvěru, uvedl, že modelaří spoustu
let. Každý má svou sekci, rozumí své odbornosti. Řekl, že chce pokračovat v tom, co se začalo,
a dělá. Není žádný řečník, spíše dělá rukama, než papíruje.
Petr Vaněrka, sekce FSR
Uvedl, že také není velký řečník, bude se snažit pokračovat v řízení sekce v nastoleném režimu.
Jsou problémy s Navigou, s konáním MS v letošním roce, takže to bude dále řešit přes svaz.
Připadá mu, že v současné době se sekce v Klubu modelářů dost dělí, každý se kouká do své
sekce a do ostatních se moc nekouká a jejich problémy ho nezajímají. Bohužel, doba k tomu asi
spěje. Poděkoval těm co „fserky“ jezdí za důvěru a bude se snažit ji nezklamat.
Ing. Zdeňka Dostálová, sekce M
V úvodu svého vystoupení poděkovala za poskytnutou důvěru a zvolení do vedení sekce M.
Ráda by pokračovala v tom, co Ivan Kneys začal a pokračoval i z minula. Uvedla, že sekce má
pravidla, nechce dělat přílišné změny, možná pokusit se o zapojení více juniorů a získání
mladých dětí, které ten „koníček“ posunou dál, abychom neskončili tak že nebudeme mít
modelářskou základnu. S tím, jak hovořili kolegové, Naviga bude asi problém všude, takže asi
některé věci budeme muset řešit společně. Uvedla, že není velký řečník a poděkovala za
pozornost.
Bc. Ladislav Douša, sekce NS
Uvedl, že je na své první konferenci lodních modelářů a v úvodu svého vystoupení se krátce
představil. V sekci NS zatím žádnou maketu pořádně nepostavil, má obavu, že v tom dalším
čtyřletém období se tomu asi ani nestane. Nicméně chce pro rozvoj sekce NS udělat maximálně,
co bude možné. Letos je ME v Kaliningradu. V uplynulých dnech pořadatelé, resp. Naviga
vydala propozice, snažil se s nominovanými reprezentanty nějakým způsobem komunikovat, zda
mají vůbec zájem na toto ME jet, případně za jakých podmínek. Odezva byla minimální.
Uvedl, že pro něj je úvaha o potřebnosti Navigy problematická, zda by sekce NS neměla
z Navigy vystoupit, jako se v těchto dnech možná trhá sekce FSR na celosvětové úrovni, takže se
může stát, že se Naviga časem rozpadne celá.
Měl připomínku ke konání soutěží – pořádají se pořád na stejném místě, teď nově v Telči, ale
dlouho nebyla soutěž NS na Moravě. Bude se snažit, aby se seriálové soutěže časem přesunuly,
ale letos to určitě nebude. Bude se snažit hledat nové pořadatele, ale je pochopitelné, že on
z Písku seriálovou soutěž na Moravě může pořádat těžko. Řekl, že by na soutěž na Moravě jel
rád, když na to přijde, jezdí i na Slovensko, není to pro něj problém.
Na posledním předsednictvu KLoM ČR, kam byl v říjnu přizván, bylo konstatováno, že v sekci
NS není třeba školit rozhodčí. Když se vrátil domů, dostával e-mailem žádosti, že by nějaké
školení rozhodčích pro NS být mělo. Bude se snažit na jaře, před zahájením soutěží nějaké
školení zorganizovat. K sekci NS je to asi vše. Jeho protikandidát při volbě vedoucího sekce NS
Ing. Jedlička z Majáku Borovany měl velkou podporu. Avšak to, že byl ve volbě zvolen on, není
jen známka toho, že si někteří modeláři ze sekce NS nepřáli, aby byl Ing. Jedlička vedoucím
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sekce NS. V závěru svého vystoupení pak uvedl, že pokud ho do funkce sekce NS modeláři
zvolili jen proto, aby vedoucím sekce nebyl Ing. Jedlička, tak na to možná všichni doplatíme.
Pavel Novotný, sekce S
Pavel Novotný byl z jednání konference omluven z důvodu účasti na školení. V jeho zastoupení
hovořil o problematice sekce S Ing. Jaroslav Pešek. V sekci S se jedná o rychlostní plachetnice,
které se u nás jezdí pouze v Kolíně. V posledních letech se jezdí tři kategorie E, F a 10, přibyla
kategorie MICRO MAGIC, která se velmi dobře rozvíjí – v loňském roce se pěti seriálových
soutěží zúčastnilo kolem třiceti závodníků. Bohužel, je to kategorie, která je mimo Navigu. Je
problém – mělo by být mistrovství světa, ale je to svoláváno přes internet, není klubová
organizace, která tuto kategorii zaštítí. Ostatní „Navigácké“ kategorie pomalu končí, v Kolíně
budeme mít během příštího roku už padesátou mezinárodní soutěž, je tam těch lodí čím dál míň
- jsou to především finanční důvody, nové lodě se nestavějí, ta loď představuje devadesát tisíc.
Kdo z nás si to může dovolit? Osobně z toho důvodu přešel pod plachetnice NSS, kde se ty lodě
stavějí a tam se modelaří. Jako vedoucí Kolínského klubu by chtěl udržet alespoň to stávající –
zaštítit seriál pěti soutěží. Dále ve svém vystoupení hovořil o organizaci soutěží sekce S.
V závěru svého vystoupení pozval příznivce plachetnic na soutěže uvedené v kalendáři.
Jiří Nosek, sekce Ex a mládež
Poděkoval za projevenou důvěru sekce Ex. Chce pokračovat v tradici a bojovat za každé dítě,
které má nějakou zručnost a není počítačovým maniakem, který neumí chytnout ani lupénkovou
pilku. Trendem sekce Ex je, že vychovává sportovce od mládí, tito se postupně dostávají do
dalších sekcí ať je to NS nebo M. Problémem je to, že těch dětí začalo ubývat a bojujeme za
každého žáčka, který se chce modelaření věnovat.
K vystoupení kandidátů na členy předsednictva se s diskusním příspěvkem přihlásili:
Josef Darvaš, KLoM Písek
Oslovil přítomné s tím, že všichni brečí Naviga, Naviga, je špatná. Když sekce M dostane
minimálně 80 tis. Kč na výjezd, Sekce NS Kaliningrad – kolik dostáváte? Vezměte ty peníze a
dejte je Noskovi, dětem.
Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR
To co přednesl Josef Darvaš je naprostá demagogie. Peníze jsou ministerstvem přidělovány
účelově, nelze vzít peníze určené na výjezdy a dát je na jinou činnost. Upozornil Josefa Darvaše,
i ostatní účastníky konference, že když něco říkají, měli by znát pozadí, nebo se zeptat, ale
nevyhlašovat to, co není pravda.
Ing. Ivan Kneys, Plzeň
Uvedl své zkušenosti z práce v předsednictvu. Před lety se podařilo v předsednictvu – podíleli se
na tom především tehdejší vedoucí sekcí NS, M, FSR, C prosadit samostatnost sekcí. Bylo tím
umožněno, aby sekce přizpůsobili svou činnost při zpracování pravidel, organizaci soutěží, jejich
hodnocení i výběru reprezentantů svým specifickým podmínkám. Čas ukázal, že to bylo pro
většinu sekcí přínosem. Každý vedoucí sekce by tedy měl problémy jím řízené sekce nejdříve
řešit v rámci své sekce a ne je přenášet na předsednictvo, jak to někteří vedoucí sekcí v minulých
obdobích často dělali. Požádal kandidáty do předsednictva, aby na jednání předsednictva
předkládali problematiku, která přesahuje rámec sekce, a nezatěžovali předsednictvo věcmi,
které si sekce a jejich vedoucí mají řešit samy.
Ing. Vladislav Janoušek, Morava Hodonín
Co se týče Navigy – všichni nadávají na Navigu. Vážení delegáti, dovedeme si představit, že se
na tu Navigu vykašleme, že na ta mistrovství nepojedeme, že vás to tak nerve, abyste tam museli
jet? Že jste schopni si domluvit mezistátní soutěže sami, bez Navigy, bez všeho? Holt na to
nedostanete státní peníze, uděláte si to za své. Říká se, že největší trest pro obchodníka je nedat
mu utržit. Tam kde nejste spokojeni, tak předpokládám, že tam nechodíte. Nejste – li spokojeni
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s Navigou, tak prostě na jejich akce nejezděte. Je to strašně jednoduché. Problém je, že Naviga je
především německá. Němec, když nechce, tak neslyší a nerozumí, ani když budete hovořit „hoch
dojč“. Takže jedinou léčbou je nejezdit na jejich soutěže.
Ing. Zdeněk Tomášek, Admirál Jablonec
Hovořil ještě k mládeži. Je to pochopitelně zájem všech, abychom mládež měli a nástupce si
vychovali. Ale je pravdou, že pokud chceme někoho vychovávat, měli by k tomu být i
podmínky. A ty podmínky jsou čím dále tím horší. Musí být místnost, kde se děcka mohou
scházet, musí být prostředky na materiál, alespoň ten základní. Dnes to rodiče nejsou schopni
zaplatit, někteří na to ani nemají. Sociálně slabší rodiče nejsou schopni zaplatit ani základní roční
příspěvek, aby dítě dostalo licenční známku. Roční nájem místnosti klubu Admirál stojí asi
55 tisíc Kč. Ty peníze musíme sehnat. Žádáme město, kraj, Ing. Tomášek tomu říká
„žebračenky“. Bylo by třeba, aby nejvyšší orgány s tím něco udělaly, vždyť peníze z těch
ministerstev určitě jdou. Jdou lidem do kapes, to vidíme každý den v televizi, ale prostě na ty
děcka peníze nejsou. Dříve se dávaly příspěvky na dítě z ministerstva školství, ale to už dávno
nedává. Na prokazatelné výdaje by klub měl dostat příspěvek – to je třeba ten nájem.
Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR
Ministerstvo financí nikdy neposkytovalo prostředky na nájmy. Jsou poskytovány finanční
příspěvky na krajská kola. Shánění peněz není jednoduché, ministerstvo peníze nedá, SMČR
žádá, ale stát nemá zájem a peníze nedá. Zájmem státu není až tak děti podporovat, podporovány
jsou především olympijské sporty. Jsou vypsány programy na krajích, kluby by se měly přihlásit,
Krajský úřad na reálné programy dotaci poskytne, i když až po předložení podrobného elaborátu.
Ing. Ludvík Kostelanský, Velká nad Veličkou
Hovořil o svých zkušenostech z práce ve školství. Někdo někdy někde vymyslí pravidla a my se
jimi musíme řídit. Uvedl, že dlouhá léta dělá s mládeží, ale na potřebnou věc, jakou jsou např.
lepidla, balsa atd. nikdo peníze nedá. Celý život jen vymýšlí zdůvodnění v projektech, které
realizuje.
Ing. Vladislav Janoušek, Morava Hodonín
Řekl – nejsme masová organizace, asi se vám to nebude líbit, nejsme organizace, kde se dá vše
pořídit za sto korun ročního příspěvku. Jsme spolek, kde se bude modelařit asi tak jak se dříve
sedlačilo. Budou modelářské rody a ty budou dělat z generace na generaci modelařinu. Pokud to
děcko nedojde samo, že chce a trošku tomu něco neobětuje, nemá v podstatě smysl, abychom
vykazovali 90% ztrátovost. Když se v tom chce někdo realizovat tak prosím, podle mě to ale
nemá perspektivu. Po revoluci v roce 1989 se naše společnost změnila z kolektivistické na
individualistickou, takže nikdo vás nenutí ke vstupu do SČSP, a tím méně vás někdo bude nutit,
abyste nabírali děti a tím prokazovat svůj důvod na existenci. Kapitalistický stát obecně funguje
na principu úspěchu, neúspěšní buďte vymazáni, proto podporujeme pouze úspěšné, proto
vrcholový a výkonnostní sport, proto olympijské sporty, proto se dávají peníze tam, kde je to
vidět, proto nezabraňujeme tomu, aby se z dětí stali feťáci, ale je pro nás mnohem výhodnější a
efektivnější je léčit, protože to je výsledek mého působení v politické funkci. Proto chce být
politik znovu zvolen, protože se zapojil do léčení feťáků, čili nikoliv prevence, ale kurativa. To
je třeba si uvědomit, to jsou cíle tohoto politického zřízení, my nebudeme masová organizace,
my budeme spolek těch, kteří to chtějí dělat a chtějí tomu něco obětovat.
Po diskusním příspěvku Ing. Janouška přerušil předsedající jednání konference. Uvedl, že
stávající předsednictvo doporučuje delegátům, aby svojí volbou potvrdili sekcemi vybrané
zástupce a požádal Volební komisi, aby volbu předsednictva provedla v průběhu polední
přestávky, která potrvá do 13,00 hod.
Polední přestávka od 11,20 do 13,00 hod.
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Po skončení polední přestávky vyzval předsedající předsedu Volební komise, aby vyhlásil
výsledky voleb členů předsednictva.
Vyhlášení výsledků voleb členů předsednictva.
Delegátům konference s právem volby bylo vydáno 47 hlasovacích lístků. Po otevření urny
a kontrole obsahu bylo zjištěno, že do urny bylo vhozeno 47 hlasovacích lístků tj. 100%.
Bez úpravy bylo odevzdáno 45 volebních lístků, což představuje 95,74% z počtu vydaných
volebních lístků a 95,74% z lístků vhozených do urny. Neplatných lístků, ve kterých bylo
škrtáno, byly 2 kusy, což představuje 4,26%. Zcela přeškrtnutý byl jeden volební lístek,
z jednotlivých sekcí byli do předsednictva zvoleni členové s následujícím počtem hlasů:
Sekce C:
Alois Vašíček
46 hlasů
Sekce FSR:
Petr Vaněrka
46 hlasů
Sekce M:
Ing. Zdeňka Dostálová 46 hlasů
Sekce NS:
Bc. Ladislav Douša
45 hlasů
Sekce S:
Pavel Novotný
46 hlasů
Sekce EX a mládež: Jiří Nosek
46 hlasů
Volby proběhly v souladu s volebním řádem a předsednictvo bylo řádně zvoleno.
Předsedající poděkoval Bohumilu Smětákovi za vyhlášení výsledků voleb předsednictva
a přerušil na pět minut jednání konference za účelem projednání návrhu na předsedu KLoM ČR.
K bodu 7) Volba předsedy KLoM ČR
O přestávce se uskutečnila krátká porada členů nově zvoleného předsednictva KLoM ČR k volbě
předsedy. Členové předsednictva se jednoznačně shodli na návrhu jediného kandidáta na funkci
předsedy, Luďka Mátla. Dále vyslovili souhlas s tím, aby Jiří Lejsek nadále vykonával funkci
tajemníka Klubu lodních modelářů.
Předsedající seznámil delegáty s prohlášením členů předsednictva k volbě kandidáta na
předsedu KLoM ČR a výkonu funkce tajemníka KLoM ČR. Vyzval Luďka Mátla, aby vystoupil
se svou vizí.
Luděk Mátl, kandidát na předsedu KLoM ČR
V úvodu svého vystoupení, vyjádřil za prvé, ochotu funkci předsedy vykonávat a za druhé,
funkci předsedy vykonávat s předsednictvem, které bylo zvoleno.
Pozdravil přítomné, uvedl, že v poslední době se věnoval především kategoriím FSR. Vede klub
lodních modelářů Slavkov. Jeho vize – chtěl by navázat na práci svého předchůdce Ing.
Janouška, myslí si, že to dělal velice dobře. Struktura Klubu lodních modelářů je v podstatě
dotažena, sekce jsou samostatné, své problémy by si měly řešit samy. Předseda je v podstatě od
toho, když si sekce nedokáží problémy vyřešit samy, aby je usměrňoval. Chtěl navázat na řešení
těch problémů, které zde zazněly.
Problémem jako číslo jedna vidí Navigu. To je parketa pro předsedu, který by jeho řešení měl
nějakým způsobem korigovat. Naviga je dlouhodobá organizace, i když v poslední době má
velké problémy. Nicméně jsme na ni navázáni, problematika by se měla řešit s rozumem a měla
by reagovat na návrhy jednotlivých sekcí. Každá sekce by měla dát svůj návrh, jak si to
představuje a podle toho my můžeme na té Navize vystupovat. Jestli tam ta sekce zůstane, nebo
zda si najde nějakého jiného zahraničního partnera. To už je otázka, jak to chcete, to vám nikdo
nemůže nadirigovat. My s předsedou svazu můžeme korigovat možnosti, které jsou v návaznosti
na státní peníze, tak jak vám to vysvětloval. My bohužel, nebo bohudík, já nevím jak to brát,
jsme se stali demokratickým státem, ale není možné, aby tekly finanční prostředky jako ze
Svazarmu. Stát se rozdělil na územní kraje, kam přiděluje peníze, a my nemůžeme zespodu chtít
od státu, aby nás financoval, Musíme jít na své obce, najít si cesty, nám nikdo nic sám od sebe
nedá. Je třeba hledat i neformální cesty. Je třeba mít osobní kontakty na starostu, psát o činnosti
klubů v novinách. Když pošlete jen papír, tak tam zapadne a nikdo vám nic nedá. To je směr,
kterým se musíme ubírat. Se sponzory je to těžké.
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V závěru svého vystoupení uvedl, že jeho vize je pokračovat v činnosti, jak je nastolená, aby
sekce byly samostatné, aby si své problémy řešily samy, chce zastupovat Klub lodních modelářů
ve Svazu modelářů a nějakým způsobem řešit problematiku s Navigou, tak abychom dále mohli
reprezentovat. Samozřejmě lidé, kteří nemají zájem cestovat ven, nechtějí reprezentovat, chtějí si
dělat sami, je to jenom jejich věc. Nikdo je k ničemu nutit nebude. Ti, co chtějí reprezentovat
a používat státní peníze, musí nějaká pravidla dodržovat. To je v podstatě to hlavní, co jsem vám
chtěl říci.
K bodu 8) Diskuse II. Část
Bc. Ladislav Douša, Písek
Diskusní příspěvek Bc. Ladislava Douši byl předán písemně, obsahoval celkem devět bodů:
- Platí nový občanský zákoník - krom toho, že Svaz musí přepracovat své stanovy, by bylo
možno obnovit dříve zrušené individuální členství. Navrhl jeho zřízení a uvedení stanov do
souladu s NOZ.
Pozn. předsedajícího – bylo zahrnuto do usnesení konference pod bodem“ projednat možnost
znovuzavedení individuálního členství v SMČR“
- DDM a SMTe mohou pořádat soutěže, ovšem děti z jejich kroužků nejsou v klubech a
nemohou legálně startovat na soutěžích. Navrhuji umožnit start i nečlenům Svazu.
Pozn. předsedajícího – bylo zahrnuto do usnesení konference pod bodem „projednat a
upřesnit pravidla pro účast žáků na krajských přeborech a MiČR žáků“
- Pojistka SMČR v březnu končí. Dle mého soudu potřeby lodních modelářů sekce nikterak
neřeší, protože např. proti úrazu plavců modelem použít nejde a na ochranu samotného
modelu se nevztahuje. Pořadatel, chce-li mít jistotu, musí si stejně zaplatit pojistku jinde.
Navrhuji změnu znění pojistných podmínek tak, aby byl chráněn i samotný model.
Na tuto část diskusního příspěvku odpověděl Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR.
Modely žádná pojišťovna v rámci hromadně uzavřené pojistky nepojistí – bylo by to hlášení
mnoha pojistných událostí a cena pojistky by byla velmi vysoká. Pokud chtějí mít modeláři
pojištěný model, musí si s pojišťovnou sjednat individuální pojistku. Jinak doporučil všem
delegátům, aby se seznámili se zněním pojistné smlouvy – je zveřejněná na stránkách SMČR.
- Navrhuji uspořádat školení předsedů klubů a pořadatelů – účetnictví apod.
Na tuto část diskusního příspěvku odpověděl Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR.
Uvedl, že školení v požadovaném rozsahu představuje proškolení účastníků z asi čtyř set
klubů, což je z hlediska SMČR finančně nereálné.
Pozn. předsedajícího – bylo částečně zahrnuto do usnesení konference pod bodem „Zvážit
možnost metodické pomoci klubům v oblasti vedení účetní agendy a povinností spojených s
platností nového OZ“
- Navrhuji zvýšit roční členské příspěvky SMČR, jelikož podle poslední zprávy z července
2013 Svaz hospodaří s meziročním schodkem přes 900 tis. Kč
- Navrhuji zásadně zmodernizovat weby KLoM ČR a SMČR (minimálně o funkci odběru
novinek)
Pozn. předsedajícího – bylo částečně zahrnuto do usnesení konference pod bodem „Projednat
zavedení funkce automatického upozorňování na aktuality ne webu KLoM ČR pro zájemce“
- Koordinace kalendáře akcí – dnes celý kalendář sestavuje Jiří Lejsek a snadno se stane, že
kolizi termínů neuhlídá. Kdyby všechny akce svých sekcí hlídali vedoucí sekcí, dalo by se
tomu předejít. Navrhuji, aby byli před publikováním kalendáře vedoucí sekcí s jeho obsahem
seznámeni a měli čas zabránit kolizím.
- Navrhuji uspořádat školení rozhodčích NS (sobota 23. Března ev. 5. Dubna)
- Navštivte KLoM.cz – online kalendář, archiv Zpravodaje a výsledků
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Ing. Ludvík Kostelanský, Velká nad Veličkou
Předložil společný diskusní příspěvek zástupců klubů: NEPTUN Brno (Ing. Miroslav Foltýn),
Písek (Bc. Ladislav Douša), Velká nad Veličkou (Ing. Ludvík Kostelanský), Blansko (Milan
Podrazil)
1. část: Vysvětlení fungování klubů modelářů jako pobočných spolků SMČR
- Lze mít v klubu nečleny SMČR
Na tuto část diskusního příspěvku odpověděl Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR.
Nelze, stanovy to vylučují.
- Jak je ve stanovách spolku SMČR řešena odpovědnost za dluhy SMČR – ručí za ně i svým
majetkem pobočné kluby, i když s těmi dluhy nemají nic společného?
Na tuto část diskusního příspěvku odpověděl Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR.
Pobočné kluby za dluhy spolku SMČR neručí.
- Jak bude řešen případ, kdy člen SMČR má průkaz se známkou pobočného např. KLeM
(OK) a zároveň chce soutěžit s lodními modely. Musí mít nový průkaz pobočného klubu
KLoM (CZ E) se známkou? Na soutěži musí mít označeny modely CZ xxx – xx a prokázat se
platným průkazem se známkou pro daný rok. Tím dochází ke zkreslení počtu členské
základny. A také odrazuje modeláře od členství v SMČR.
Na tuto část diskusního příspěvku odpověděl Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR.
Člen SMČR může startovat na soutěži jakékoliv odbornosti svazu. Kromě toho může být
hostem v klubu kterékoliv odbornosti.
2. část: Další dotazy
- Proč nebylo již před touto konferencí zveřejněno členům KLoM k diskusi jméno
navrhovaného předsedy předsednictva KLoM? Předseda SMČR Mgr. Navrátil toto jméno měl
vybráno dopředu?
Pozn. předsedajícího: Podle platného volebního řádu z roku 2010 zvolené předsednictvo se
shodne na jménu předsedy KLoM ČR. Návrh na kandidáta na předsedu předložil nově
zvolenému předsednictvu předseda SMČR Mgr. Miroslav Navrátil.
- Proč ve Sportovním řádu KLoM pro rok 2014 vypadl termín veřejná soutěž. Na čí popud to
bylo a jak předsednictvo o tom na zasedání 12. 10. 2013 hlasovalo?
Pozn. předsedajícího: Ve sportovním řádu jsou uvedeny čtyři druhy soutěží:
Soutěže mezinárodní (bod 1.1)
Mistrovské soutěže v ČR (bod 1.2),
Ostatní nemistrovské soutěže (bod 1.3.) – „Tyto soutěže slouží k vyžití všech organizovaných
lodních modelářů a k porovnání jejich vzájemné výkonnosti. Soutěže pořádají kluby podle
svých možností a jsou uváděny v Kalendáři soutěží.“
Klubové a meziklubové soutěže (bod 1.4.) – „V rámci klubů, nebo po dohodě dvou či více
blízkých klubů je možné pořádat meziklubové či klubové soutěže. Tyto se nenahlašují do
Kalendáře a konají se po dohodě účastníků.“
Z uvedeného třídění soutěží je zřejmé, že tzv. veřejné soutěže patří pod bod 1.3., neboť to
nejsou ani mistrovské soutěže, ani klubové soutěže.
- Jak je to vlastně s pojistkou SMČR? Co vlastně hradí, do kdy platí a jak bude obnovena? Co
je výluky h) na webu SMČR , výklad nic nevysvětluje
Na tuto část diskusního příspěvku odpověděl Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR.
Platnost pojistky končí v dubnu, bude obnovena. Plné znění pojistné smlouvy je uvedeno na
stránkách SMČR.
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Pozn. předsedajícího: v následujícím textu je uveden výpis z Článku V. Zvláštní ujednání
1. Pro pojištění zapsané pod poř. číslem 3: Obecná odpovědnost, limit plnění 7 000 000,-Kč
spoluúčast 0,-Kč Územní platnost pojištění celý svět
Odchylně od ZPP P-600/05 čl. IV odst. 1, písmeno n) a o) se pojištění vztahuje na škody,
které vznikly následkem úrazu při organizované výcvikové a tréninkové činnosti, soutěžní
a propagační činnosti mládeže a dospělých, kteří jsou prokazatelně řádnými členy oddílů a
klubů Svazu modelářů České republiky. Výjimky členské registrace je v mimořádných
případech sjednána pouze u žákovských kategorií.
Ujednává se, že před každou soutěžní zahraniční akcí předá pojištěný faxem soupis
nominovaných reprezentantů včetně jejich rodného čísla, adresy bydliště a termínu konání.
Toto pojištění odpovědnosti za škody se týká pouze soutěžních kategorií uvedených ve
sportovních řádech Svazu modelářů České republiky a jejich soutěží, uvedených v
kalendářích republikových klubů Svazu modelářů české republiky.
Toto pojištění odpovědnosti za škody vzniklé následkem úrazů se vztahuje i na výcvikovou
a tréninkovou činnost v soutěžních kategoriích dle sportovních řádů Svazu modelářů České
republiky a to pouze za předpokladu, že výcvikové tréninkové dny, místo a stanovená
hodina tréninků jsou prokazatelně uvedeny v zápise členské schůze příslušného
modelářského klubu Svazu modelářů české republiky.
2. Pro pojištění zapsané pod poř. číslem 4: Obecná odpovědnost, limit plnění 7 000 000,-Kč
spoluúčast 1 000,-Kč Územní platnost pojištění ČR
Odchylně od ZPP P-600/05 čl. IV odst. 1, písmeno n) a o) se pojištění vztahuje i na škody z
plánovaných akcí, které zajišťuje a organizuje Svaz modelářů České republiky v rámci území
ČR a schváleného kalendáře evropských a světových soutěží. Z tohoto pojištění pojistitel
uhradí škody vzniklé z titulu odpovědnosti za škody, které zapříčiní řádně delegovaní a
registrovaní účastnící soutěží - česká reprezentace i zahraniční reprezentanti.
Pojištění se vztahuje i na klubové soutěže, kterých se účastní zahraniční modeláři, kteří jsou
řádně registrovaní u příslušné národní modelářské organizace a jsou zapsáni na seznamu
startujících.
Toto pojištění odpovědnosti za škody se týká pouze soutěžních kategorií uvedených ve
sportovních řádech Svazu modelářů České republiky a jejich soutěží, uvedených v kalendářích
republikových klubů Svazů modelářů České republiky.
Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka
Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody,
náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo
způsobené, ať plně nebo částečně:
h)ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového
vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na
jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně
pojištěného nebo
i)jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např.
ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).
- Na nějaké konferenci KLoM před lety zde někdo z kontrolní komise SMČR nadnesl, že má
existovat ještě od Svazarmu účet v bance, kde má být i významná částka, ale nevědělo se,
kdo má k tomuto kontu dispoziční práva. Je tato situace již objasněna? Pokud ano, jak bylo
s těmito prostředky naloženo.
Na tuto část diskusního příspěvku odpověděl Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR.
Peníze z účtu Svazarmu byly převedeny na účet SMČR.
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- Jak je dořešen dluh ČSTV vůči Sdružení sportovních svazů České republiky (a tím také
vůči SMČR), vzniklý jako záruka při hlasování o financování výstavby Sazka arény?
Na tuto část diskusního příspěvku odpověděl Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR.
ČSTV dluh neuhradilo, částka narostla na 150 mil. Kč. Městský soud Praha 6 odsoudil ČSTV,
rozsudek nabyl právní moci. ČSTV ale nemá majetek. Probíhají jednání, problém je v tom, že
jedna strana soudního sporu (Sdružení sportovních svazů) nemůže potopit druhou (ČSTV).
- Kdo kandiduje na předsedu SMČR? Pokud je na této konferenci, měl by představit svůj
profesní životopis a své vize o dalším fungování SMČR.
Na předsedu SMČR kandiduje dosavadní předseda Mgr. Miroslav Navrátil.
Ve svém vystoupení uvedl, že ve Svazu modelářů pracuje již 35 let jako tajemník a poslední
čtyři roky jako předseda SMČR. Ve Svazu modelářů působí šest samostatných svazů, jejichž
modelářské kluby Svaz metodicky řídí. Pokud bude znovu zvolen, zaměří se na další rozvoj
činnosti svazu, organizování, podporu a propagaci modelářského sportu, na zajišťování
finančních prostředků a jejich hospodárné využití podle pravidel Ministerstva školství jak
v oblasti technické, tak v oblasti sportovní. Osobně se bude nadále podílet na organizaci
výjezdů reprezentantů na světová a kontinentální mistrovství.
Hovořil o dopadech Nového občanského zákoníku, a o problematice klubů jako pobočných
spolků. V důsledku předávání registrací z jednoho ministerstva na druhé vznikly chyby,
některé kluby byly při předávání registrací administrativně zrušeny, chyby bude nutno
dohledat a odstranit.
V závěru svého vystoupení hovořil o svém vztahu k modelářskému sportu, jako dlouholetý
funkcionář Svazu většinu svého času tráví mezi modeláři všech šesti odborností.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další přihlášky do diskuse, byla diskuse ukončena
a předsedající vyzval předsedu volební komise na vyhlášení výsledků volby předsedy Klubu
lodních modelářů.
Zpráva Volební komise k volbě předsedy KLoM ČR
Při volbě předsedy KLoM ČR bylo rozdáno 47 volebních lístků, do urny jich bylo vhozeno 47,
z toho pro bylo 44 hlasů tj. 93,62% a proti 3 hlasy tj. 6,38% . Volba byla provedena v souladu
s volebním řádem, Luděk Mátl byl byl zvolen do funkce předsedy KLoM ČR.
Předsedající popřál Luďkovi Mátlovi ke zvolení do funkce předsedy a konference pokračovala
projednáním usnesení.
9) Usnesení z konference
Předsedající vyzval předsedu mandátové komise, aby přednesl návrh usnesení.
Předseda Návrhové komise Ing. Ludvík Kostelanský přečetl návrh na usnesení, zpracovaný
Návrhovou komisí. V úvodu poděkoval Ing. Ladislavu Janouškovi za jeho čtyřleté úsilí ve funkci
předsedy KLoM ČR, popřál mu mnoho úspěchů v další modelářské činnosti.
Předsedající vyzval delegáty konference, aby pokud mají konkrétní připomínku na doplnění
usnesení, aby jí přednesli jako návrh na doplnění usnesení.
Návrh usnesení byl projednáván po jednotlivých bodech. Připomínky a doplňující návrhy
delegátů k textu návrhu usnesení, předneseného předsedou Návrhové komise byly zahrnuty do
konečného znění, takže přesedající nechal hlasovat vždy o schválení části textu konečného
návrhu, hlasování bylo provedeno aklamací, zdvižením hlasovacího lístku.
Výsledek hlasování: hlasování se zúčastnilo 47 přítomných delegátů,
PRO 47 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů.
Usnesení z konference bylo přijato nadpoloviční většinou delegátů. Text schváleného usnesení je
uveden v příloze a je nedílnou součástí zápisu z konference.
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Bod návrhu usnesení na zhodnocení kvality spolupráce s Navigou a zvážení členství v této
organizaci nebyl delegáty konference schválen.
10) Závěr, ukončení konference
Předsedající v 15,50 ohlásil vyčerpání programu konference. Ještě jednou poděkoval
odstupujícímu předsednictvu a zvlášť Ing. Ladislavu Janouškovi za práci v uplynulém volebním
období.
Poté vyzval nově zvoleného předsedu Klubu lodních modelářů Luďka Mátla, aby provedl závěr
konference.
Luděk Mátl, předseda KLoM ČR
V krátkém vystoupení poděkoval odstupujícímu předsednictvo za práci, a vyslovil přesvědčení,
že nově zvolené předsednictvo, ve kterém je asi poprvé nebo po dlouhé době žena, na jeho práci
naváže. Vyzval členy nově zvoleného předsednictva ke krátké poradě v přilehlém salonku a poté
konferenci ukončil.
Konference byla ukončena v 16,00 hod.

Zápis vyhotovil Ing. Ivan Kneys
Příloha: Usnesení konference
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