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1. ÚVODNÍK 

 

Vážení přátelé, lodní modeláři, 

letošní soutěžní sezona je v plném proudu, proto mi úvodem dovolte několik slov 

k ní. Jako každý rok v tuto dobu jsem čtyři týdny strávil v lázních a měl jsem proto 

možnost navštívit mnoho našich soutěží.  

Začnu Elektroregatou v Praze. Soutěž byla tradičně velmi dobře pořadatelsky 

zajištěna a měla velmi solidní zahraniční účast. Škoda, že mezi soutěžícími chybělo dost 

českých závodníků, včetně některých reprezentantů. Zvlášť účast našich juniorů byla 

slabá. Je jistě škoda, že nevyužili možnosti srovnání své výkonnosti se zahraniční 

konkurencí. 

Druhou mezinárodní soutěží, jejíž malou část jsem navštívil byla Zlatá plachta 

Barbory - soutěž maket plachetnic kategorie NSS v Duchově. Zkušení pořadatelé z KLoM 

Royal Dux Duchcov pod vedením Václava Vrby připravili i druhý ročník této soutěže 

perfektně a odměnou jim jistě byla spokojenost všech účastníků. Velkou zásluhu na pěkné 

účasti má náš reprezentant žijící v Německu Borek Dvořák, velký propagátor této 

kategorie. Věřím, že Zlatá plachta bude v dalších letech stále více šířit slávu našeho 

lodního modelářství doma i v zahraničí. Pořadatelé k tomu vytvářejí předpoklady i účastí 

významných osob z regionu, např. náměstek hejtmana Ústeckého kraje převzal nad soutěží 

záštitu a osobně se zúčastnil i závěrečného ceremoniálu. 

Z našich mistrovských soutěží jsem navštívil soutěž FSR-V v Duchově, soutěž 

skupiny M v Náchodě, skupin NS a C v Netolicích a krajskou postupovou soutěž žáků JČ 

kraje v Ledenicích. U všech těchto soutěží lze konstatovat, že mne velice těší, že máme 

pořadatele, kteří dokáží soutěž pro ostatní obětavě připravit. Za to jim  patří velké 

poděkování. Počasí však nedokáží ovlivnit a letos zatím moc našim soutěžím nepřálo. 

Potěšila mne i skutečnost, že ve skupinách M a FSR-V držíme krok s vyspělými 

modelářskými státy i moderní technikou počítání kol. Věřím, že je otázkou krátké doby, 

než bude počítání plně pomocí transpondérů. Ve skupině M za to patří dík panu Rezkovi a 

jediný problém je, že ještě ne všichni transpondéry vlastní. Ve skupině FSR je již naprostá 

většina problémů také vyřešena a drobné nedostatky, které se projevily při premiéře 

v Břehách u Přelouče budou jistě velmi brzo odstraněny. Považuji vyloučení lidského 

faktoru z počítání za obrovský příspěvek k bezproblémovému průběhu těchto soutěží. 

Účast na našich mistrovských soutěžích přibližně odpovídá minulým rokům. 

Doufám, že bude minimálně taková i v budoucnu, že ji v příštích letech příliš neovlivní 

pro nás nešťastná rozhodnutí letošní konference SMČR. 

Závěrem Vám chci popřát mnoho úspěchů ve zbytku letošní sezony. Zvlášť přeji 

úspěšné vystoupení na MS a ME našim reprezentantům. Byla by velká škoda, kdyby byla 

pravdivá  informace, že MS skupiny FSR v Norsku bude úplně bez naší účasti. Nejenom, 

že bychom ztratili kontakt se světem, ale v příštích letech to bude pro nás znamenat velkou 

finanční ztrátu. 

 

Ing. Zdeněk Hanzlík 

předseda KLoM ČR 
 



2.  ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY 
 
 
2. 1. Mistrovství ČR ţáků 2006 
 
 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_8.DOC  
 
 
 
2. 2. Z agendy tajemníka 
 
 - Opravte si číslo telefonu na Ing. Skácela z Blanska v letošním Kalendáři soutěží 
  Je chybné u soutěží č. Lo-31, Lo-46 a u Celostátního soustředění mládeže 
v Protivanově, kde ing Skácel je pořadatelem. 
 
 Správné číslo jeho telefonu je : 604 290 995 
 
 
 
 - Při zpracování  výsledkových listin nepoužívejte prosím sytě žlutou barvu pro 
zvýraznění některých polí (objevuje se zvlášť často u konečného výsledku jednotlivých 
soutěžících) – takováto pole vytiskne černobílá tiskárna jako plné černé pole a v nich uvedené 
údaje tím zmizí v černém poli.  
 
 
 
2. 3.  S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A  
 
 
 Omlouvám se Jirkovi Krupičkovi, že při zpracování minulého čísla jsem v časové tísni 
s vydáním zpožděného čísla 54 zapomněl zařadit příspěvek KLM Fregata k jeho padesátinám. 
Tak i já se dodatečně připojuji s přáním zdraví, pohody a modelářské aktivity  
i úspěchům jak na vodě, tak ve funkci rozhodčího    
           Jirka Lejsek 
 
 
21. 3.   Jiří  Krupička  ,  KLoM  Fregata  Bakov  nad  Jizerou,  50  let. 
  

K opravdové  modelařině  se  dostal  na  podzim  roku  1970,  kdy  začal  chodit  do  
kroužku  lodních  modelářů  v tehdejším Domě  dětí  a  pionýrů  v Mladé  Boleslavi,  vedeném   
Václavem  Měkutou,  který  také  vedl  klub  lodních  modelářů  v Mladé  Boleslavi.  Již  na  jaře  
roku  1971  se  zúčastnil  svých  prvních  závodů  v kat.  EX,  pořádaných  klubem  Admirál  
Jablonec  nad  Nisou  na  přehradě.  

Do  kategorie  F2  vstoupil  roku  1987,  již  pod  klubovým  vedením   Oty  Holana  a  s  
modelem  tlačného  remorkéru    kat.  F2B,  CORVIGLIA  se    zúčastňoval  pravidelně  
republikových  soutěží,   většinou  na  předních  místech.  Jeho  největším  úspěchem  byl   
v roce  1994  titul  Mistra  ČR  v seriálu  Mi ČR  v kat  F2B,  účast  na  MS  v ILAWĚ  1995  a  
Bakově  n.J.  1997  V roce  1998  pak  v tomto  seriálu  získal  druhé  místo.  Po  tomto  roce  
Corviglii  odložil  a  novou  maketu  se  mu  stále  nedaří  dodělat. 
     Pracuje  také  ve  funkci  rozhodčího,  nejprve začíná  na  veřejných  soutěžích,  později  i  
na  seriálových,  i  na  ME  a  MS  v Bakově,  jako  pomocný  rozhodčí  na  startovištích.  

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_8.DOC


Organizačně  se  podílel  na  soutěžích  pořádaných   nejprve  mladoboleslavským,  později  
pod  Bakovem,  klubem  FREGATA. 
  
     Je  také  členem  BALTIC  klubu  v Praze,  se  kterým  se  několikrát   zúčastnil jeho  zájezdů  
do  Polska   s návštěvami  přístavů,  lodí  v   přístavech  a  plaveb  po  přístavech,  Gdaňské  
zátoce  a  na  ostrov  Bornholm. 
  
Do  dalších  let  Ti  Jirko  přejeme  pevnou  ruku  na  kniplu  vysílače,  ostré  oči  a  klidnou  
vodu. 
  
Kolegové  z FREGATY  Bakov  nad  Jizerou. 
 
 
24. 07.  Zdeněk Tollar , KLM Admirál Jablonec n/N: -  55 let 
 
 Je – li v naší republice někdo, kdo je opravdovým znalcem lodí Rakousko-uherské 
monarchie je to právě Zdeněk Tollar. Ale on není jen znalcem, ale navíc jedním z našich 
nejlepších stavitelů lodí, jehož modely jsou ozdobou každé modelářské výstavy, kde se modely 
třídy F2 vystavují. Právem. Čistota zpracování, nevynechání žádných detailů – to jsou  atributy 
toho, že jeho modely nemohou být jinak hodnoceny, než zlatou medailí. 
 Tak hodně dalšího tvůrčího elánu i další prezentace jak na soutěžích sekce C, tak třeba 
na dalších tématických výstavách jako byla ta chomutovská.  
            Jiří Lejsek  
   
30. 07.  Jaroslav Štička, KLM Přerov – 50  let 
 
 Snad již dvacet let kdy začal jezdit Jarda závody FSR , vždy patřil mezi československou 
a později českou závodnickou špičku. Dnes navíc i předseda agilního klubu v Přerově. Ptáme- li 
se proč dosahoval tak dobrých výsledků, je nutné především konstatovat, že má neobyčejně 
dobrý cit pro doladění trupu rychlostních modelů , aby nejely jen rychle, ale zachovaly si i při 
rychlostech přes sedmdesát km/hod dostatečnou obratnost a  hlavně stabilitu Tomu vždy u 
svých a v současné době hlavně u  modelů svého syna, kterému mechanikuje, dokázal věnovat 
dostatek času a model pro jízdu maximálně doladit. A v současné době spojení jeho znalostí i 
těch motorářských ve spojení s kvalitní a klidnou pilotáží syna jsou tým, který má na to dokázat 
něco v poli světové špičky. Ostatně to dobře prokázalo minulé MS, kde David byl jediný, který 
se z českých závodníků dostal do finálových jízd hned ve dvou třídách a jen nepovedeným 
startem při  opakovaném startu patnáctek nedosáhl na medaili- zbyla ta bramborová. 
 Tak Jardo, doufám, že po dostavbě domku, opět nastoupíte na plato s plnou vervou a 
sílou. K tomu Ti za všechny efesrkaře přeji zdraví sílu, spokojenost – ať se daří. 
            Jirka Lejsek   
   
 
13. 06.  Miloslav Šesták, KLM Kroměříţ – 75  let 
a 
17. 08.  Stanislav Jedlička, KLM Kroměříţ – 65  let 
 
65 let na světě, to už je doba a co teprve 75 let života. I když mít zase tak 30, ale co, stačila by 
padesátka. Tak patrně často přemýšlí dost lidí v důchodovém věku. Ale ono vlastně na tom 
kolik vám je vůbec nezáleží. Hlavně že jste dobrý člověk, kamarád a pokud ještě třeba modelář, 
není co řešit. 
A právě takoví jsou Standa Jedlička pětašedesátník a Miloš Šesták, kterému je těch 
pětasedmdesát.  



Oba modelaří pěkně dlouho a dobře. Popisovat tady všechny jejich úspěchy by bylo zbytečné. 
Znáte je. A tak i když jeden je z Chebu a druhý z Kroměříže, pravidelně se s nimi setkáváme na 
soutěžích lodních maketářů.  A tam ještě pořád dávají při jízdách i stavbě na frak většině 
mladších.  
Snad to byl osud, že se nakonec sešli v KLoM Kroměříž a tak jim za sebe, klub a všechny lodní 
maketáře přeji dobré zdraví, pohodu a doufám, že spolu ještě pěknou řadu soutěží objedeme. 
 
Ivan GRŇA 
 
 
 
2. 4. Vyhlášení 3. ročníku festivalu modelářských filmů „BZUK film“ 

 

BZUK TEAM VYHLAŠUJE 3.ROČNÍK FF MODELÁŘŮ 
BZUK FILM 2006 

Modeláři, filmaři, amatéři i profíci, 
pokud splňujete níže uvedené podmínky, pak neváhejte a pošlete Vaše filmy na adresu: 

BZUK team, Šafaříkova 383, 517 54 Vamberk.  

 Námět snímku je o modelářích, modelech nebo je natočen s pomocí RC techniky (letecké snímky, 
záběry z perspektivy RC auta či ponorky,…)  

 Film by měl být na VHS, video CD nebo DVD s maximální délkou cca 10 minut. Uvítáme i krátké 
klipy či excelentní momenty s modely.  
 Kvalita snímků musí být únosná  

Uzávěrka přihlášek je 23.9.2006. Účastnický poplatek letos opět nevybíráme.  
Soutěžní veřejné promítání vybraných snímků se koná 7. října 2006 v 19,00 hod 

ve Sporthotelu v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou.  
Skvělé ceny pro vítěze i diváky.  

 
Soutěž filmů – 3 ceny  

Na konci festivalu budou oceněny 3 nejlepší snímky, přičemž rozhodující je hlasování diváků.  
Divácká soutěž o zajímavé ceny! 

Stačí jen pozorně sledovat soutěžní filmy, zúčastnit se hlasování a mít trochu štěstí.  

RC modely BZUK – „Raduje se táta, děda, kluk“ 

 
 
3. S P O R T O V N Í   Z P R Á V Y 
 
3. 1. Ze sekce C 
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŢE KATEGORIE  C  2006 
 
 
 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_c_8.pdf   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_c_8.pdf


 
3. 2. Ze sekce FSR 
 
3. 2. 1. První závod seriálu M ČR v Duchcově  
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_fsr_27.doc  
 
 
3. 2. 2. Druhý závod seriálu M ČR v Břehách u Přelouče 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_fsr_29.doc  
 
 
3. 2. 3. Třetí závod seriálu M ČR v Oseku nad Bečvou 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_fsr_31.doc  
 
 
3. 2. 4. Průběţné výsledky seriálu FSR po třech závodech 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_fsr_32.doc  
 
 
 

3. 3. Ze sekce M 
 
3. 3. 1. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢ „ELEKTROREGATA PRAHA 2006“ 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_m_36.xls  
 
 
 
3. 3. 2. PRVNÍ ZÁVOD M ČR V NÁCHODĚ 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_m_35.xls  
 
 
 
 
3. 3. 3. DRUHÝ ZÁVOD M ČR V PRAZE 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_m_37.xls  
 
 
 
3. 3. 4. PRŮBĚŢNÉ VÝSLEDKY SERIÁLU  MČR 2006 „M“ po dvou závodech 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_m_38.xls  
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3. 4. ZE SEKCE NS 
 
 
3. 4. 1.  PRVNÍ SOUTĚŢ NS – NSS V DUCHCOVĚ 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ns_37.xls  
 
 
3. 4. 2.  PRVNÍ SOUTĚŢ NS pro ostatní třídy v NETOLICÍCH 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ns_39.xls  
 
 
 
3. 5.  ZE SEKCE  S 
 
3. 5. 1.  Výsledky první soutěţe M ČR sekce S pro třídy F5-E a F5-M  
 
Třída F5-E www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_s_28.doc  
 
Třída F5-M www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_s_29.doc  
 
 
3. 5. 2. Výsledek jednorázového M ČR sekce S pro třídu F5-10 a druhého závodu tříd F5-E 
a F5-M v Jablonci n/Nisou 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_s_30.xls  
 
 
 
 
3. 6.  ZE SEKCE  MLÁDEŢ a EX 
 
3. 6. 1. Výsledky první soutěţe seriálu M ČR  kategorie EX 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_20.xls  
 
 
3. 6. 2. Výsledky druhé a třetí soutěţe seriálu M ČR kategorie EX 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_15.xls  
 
 
 
3. 6. 3. Oblastní postupové soutěţe ţáků pro M ČR ţáků. 
 
 
 Jihočeský kraj 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_14.xls  

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ns_37.xls
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ns_39.xls
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_s_28.doc
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_s_29.doc
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_s_30.xls
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_20.xls
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_15.xls
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_14.xls


 
 Středočeský, Pardubický a Královéhradecký kraj 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_19.xls  
 
 
 
 Jihomoravský kraj 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_21.xls  

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_19.xls
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