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1. ÚVODNÍK

Váţení přátelé, lodní modeláři,
blíţí se první soutěţe roku 2008 (skupina C má republikovou soutěţ jiţ
za sebou) a já věřím, ţe nás čeká opět úspěšná sezóna.
Jistě ode mne nikdo z Vás neočekává, ţe se Vám budu snaţit předávat
technické rady, jak dosáhnout lepších výsledků a tím učinit sezónu úspěšnou.
Jsem přesvědčený o tom, ţe to bude téma přátelských debat na soutěţích. A
to je téma, kterému se chci věnovat i v tomto úvodníku.
Úspěšná sezóna pro mne znamená nejen dobré výsledky našich
reprezentantů na MS a ME. Jsou to pro mne i kvalitně připravené soutěţe ze
strany našich pořadatelů a dobře řízené rozhodčími. To vše nebyl v minulých
letech větší problém.
Hlavní problém vidím v tom, ţe stále je mezi námi několik málo
takových, kteří nejedou na modelářskou soutěţ s cílem, ţe stráví příjemné
chvíle s přáteli, kteří mají stejného koníčka, čestně s nimi budou bojovat o co
nejlepší výsledek, vymění si zkušenosti a pobaví se. Hlavním plánem
některých z nás je zvítězit za kaţdou cenu. Vymyslet, jak obelstít pravidla,
rozhodčí i soupeře. A navíc toho a toho „si vychutnám“ a tomu a tomu „to
natřu“. Tento přístup vyústí v emotivní spory, pomlouvání, naschvály a
nejednou i vyhroţování.
Vím, ţe většina těch, o kterých je předešlý odstavec, mé úvodníky
nečte. Vím, ţe jsem mnohým z Vás svým moralizováním protivný. Věřím
však, ţe společným úsilím se nám podaří atmosféru na soutěţích i mezi
modeláři všeobecně zlepšit. Doufám, ţe uţ koncem roku 2008 budu moci
konstatovat, ţe máme za sebou úspěšnou a pohodovou sezónu.

Zajímavá bude i tím, ţe po třech letech se bude v ČR opět konat
nejvyšší světová soutěţ, tentokrát skupiny C. Věřím, ţe v srpnu potkám
v Jablonci alespoň tolik našich modelářů ostatních skupin, jako na MS NS
2005 v Borovanech.
Přeji Vám všem úspěšnou a pohodovou sezónu.
Ing. Zdeněk Hanzlík, předseda KLoM ČR

2. O R G A N I Z Č N Í

ZPRÁVY

2. 1. Informace ze zasedání předsednictva SMČR
Informace zaslaná předsedou členům předsednictva začátkem roku
V sobotu 15.12.2007 jsme měli zasedání předsednictva SMČR. Předávám Vám několik
nejdůleţitějších informací:

1.

1. Byl schválen rozpočet pro rok 2008. Z něj:
Příspěvky na MiČR - byl schválen můj návrh navýšit příspěvek pro letecké (oni
poţadovali rozdělení dle členské základny), pro ostatní odbornosti ponechat ve stejné
výši jako loni.

Le
Lo
Ra
Au
Ţe
Pl
Celkem

2007
75
80
35
40
12
20
262

2008
133
80
35
40
12
20
320

Rozdělení částky pro lodní uděláme na našem zasedání v 1.Q.2008. Skupina C má
MiČR jiţ 8.3.2008, proto navrhuji jim přidělit stejnou částku jako loni, tj. 4 500 Kč.
Ţádám Vás o souhlas či nesouhlas e-mailem.
Příspěvky na repre - oponentní řízení na ministerstvu proběhne aţ v lednu 2008,
proto byla schválena celková výše (jiţ by se neměla měnit) a předběţné rozdělení (zde
mohou nastat drobné změny).
Le
Lo
Ra
Au
Ţe
Pl
Celkem

394
436
79
165
13
90
1177

Rozdělení na jednotlivé výjezdy:

M
NS
FSR
C
S
Celkem

vypočtené
218
165
43
10
0
436

můj návrh
213
155
43
25
0
436

MS skupiny C bude v roce 2008 v Jablonci nad Nisou a předpokládá se početná účast
našich modelářů včetně modelářů skupiny NS. Jsem toho názoru, ţe bychom měli
zaplatit kaţdému reprezentantovi startovné alespoň za jeden model. Na to by 10 000,Kč nestačilo. Chtěl bych znát Váš názor.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

2. Údajně jiţ měla projít parlamentem novela daňového zákona, pokud ji podepíše
prezident, nebudou muset kluby s obratem do 3 mil. Kč/rok mít podvojné účetnictví.
Ing. Janoušek bude sledovat sbírku zákonů a podá nám přesnější zprávu, pokud se
změna v zákoně objeví.
3. Předsedou SSS byl opět zvolen na 5 let p. Ertl.
4. Plastikáři se rozhodli nepořádat v roce 2008 krajské přebory ţáků.
5. Jedná se o nové pojistce SMČR, která by měla platit od dubna 2008.
6. SMČR prodalo nemovitosti v Kutné Hoře a Valašském Meziříčí.
7. RC modely zveřejní medailisty SMČR z MS a ME v roce 2007. Ţádám Jirku
Lejska, aby zaslal Putzovi přehled za lodní modeláře.

Zasedání předsednictva SMČR dne 9.2.2008 v Praze potvrdilo pro výjezdy tyto částky,
které jsou o něco niţší neţ bylo původně navrţeno..
Nové částky jsou niţší neţ původní, které jsem Vám sdělil v prosinci. Ivan Kneys je jiţ
potřebuje znát, proto Vám je posílám jiţ nyní před zasedáním předsednictva SMČR. Jsem
však přesvědčen, ţe se na nich jiţ nebude nic měnit.
Opět navrhuji přerozdělení, se kterým jsem od Vás dostal souhlas (při původních číslech).
Předpokládám tedy, ţe je tím odsouhlaseno i toto přerozdělení.
Rozdělení na jednotlivé výjezdy:

M
NS
FSR
C
S
Celkem

vypočtené
183
155
42
9
0
389

můj návrh
178
145
42
24
0
389

Na částce pro MiČR se nic nemění. Částka 4500,- Kč pro skupinu C byla Vámi téţ
odsouhlasena.

2. 2. Zápis ze zasedání předsednictva KloM ČR
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_43.doc

2. 3. Z agendy tajemníka
- 20. prosince přišla ţádost p. Bočka z třeště o zveřejnění změn termínů
soutěţí v Sedlejově
Po projednání s Ludvou Kostelanským a majitelem vodní plochy v Sedlejově Vás
ţádám o zveřejnění změny termínu :
LO 32 seriál EX
původní termín 3.5.
LO 45 oblastní přebor Vysočina původní termín 3.5.
LO 50 Moravský pohár
původní termín 3.5.- 4.5.

nový termín 26.4. 2008
nový termín 26.4. 2008
nový termín 26.4.-27.4. 2008
L. Boček

- V lednu přišla nabídka pana Nového
Dobrý den.
Dostal jsem se na vaše www stránky a viděl co děláte.
Určitě jsem musel napsat a nabídnout vám spolupráci, ve výrobě laminátových trupů.
Jsem schopen vyrobit laminátový trup, jak ze skla, tak třeba z uhlíku či kevlaru.
Stačí mi jen kopito nebo předloha, pak jsme schopen vyrobit formu a dodávat jakékoliv
mnoţství lodí.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte.
Mobil:604400003
nebo na e-mail : novymarrimack@seznam.cz
S pozdravem: Nový
- v lednu oznámil předseda klubu Bílina pan Vladimír procházka správné datum
konání postupové soutěţe ţáků pro kraje Liberecký a Ústí n/Labem :
Termín soutěţe Lo – 43 se koná v sobotu 17. 05. 2008 – opravte si v kalendáři

- v Kalendáři soutěţí opraveny u seriálových soutěţí Lo-34 a 35 údaje o
odpovědné osobě za soutěţ :
místo Viliama Hobláka je to :
Calypso Podivín (IČO:65805119)
Ing. Ludvík Kostelanský, Kuţelov 154
696 73 Hrubá Vrbka
Tel : 605 571 069
E-mail: kostelansky.l@sosbzenec.cz
- změna termínu seriálové mistrovské soutěţe sekce S
4. února 2008 oznámil vedoucí sekce s vzhledem k mezinárodnímu
programu změnu termínu poslední soutěţe Lo – 31 v Kolíně :
z původního termínu 16. – 17. 9. se soutěţ v Kolíně Lo – 31 přesouvá na termín
27. – 28. 09. 2008

2. 4. Upozornění pro kluby o materiálech k vedení účetnictví
Upozorňujeme všechny kluby lodních modelářů, ţe není nutné vést podvojné
účetnictví.
Dobře si prostudujte vyhlášku č. 507/2002 Sb., která je v plném rozsahu uveřejněna
ve Zpravodaji Svazu modelářů ČR, který jste obdrţeli v měsíci únoru 2008.
Příloha k tomuto tématu uvozuje i článek člena našeho předsednictva Ing.
Vladislava Janouška, který rozebírá všechny okolnosti s tím spojené a vysvětluje
jejich vznik.
Prostudováním si usnadníte ţivot, neb obávané podvojné účetnictví naše kluby,
které jistě nepřesáhnou příjem přes 3 miliony vést nemusí.

2. 5. Školení rozhodčích 2008 – Ţ, NS
Školení rozhodčích pro oprávnění Ţ (ţákovské soutěţe) a NS/C (makety a
polomakety) se uskuteční ve dnech 11. – 13. 4. 2008 v Kostelci nad Orlicí.
Jako lektoři budou, Ludvík Kostelanský, Jiří Špinar, Vladislav Janoušek, Ivan Kneys
a Jiří Lejsek.
Pozvánky byly rozeslány rozhodčím, kteří absolvovali naposledy školení v roce
2002, několika novým ţadatelům a doplněno z těch, kteří mají poslední školení 2004.
Pokud se někdo z těch, kteří nebyli na školení pět let, bude jim oprávnění odebráno,
stejně tak jako těm, kteří trvale nevykonávají práci rozhodčích. O tom rozhodne zasedání
uţšího předsednictva ( bez L. Mátla a P. Novotného). .
V příštím Zpravodaji v červnu bude upravený soupis rozhodčích zveřejněn.

2. 6. Modelářská výstava a mistrovství C v Olomouci
Olomoucká céčka
Ti, kteří čtou kalendář soutěţí, si mohli všimnout, ţe se ve dnech 7. -9. března koná
v Olomouci Mistrovství CŘ lodních modelů kagorie C.
Pravda, soutěţ se konala, ale v 7 třídách soutěţilo 19 modelů českých a 6 polských.
Spíš ostuda, jak mistrovství republiky.
Ještě, ţe akce byla zarámována prezidentským slibem a MDŢ.
Aspoň něco.
A taky pěkně svítilo slunce.
A přitom – soutěţ se konala v rámci modelářské výstavy pod značkou For Model v areálu
Flory Olomouc, kde dobrou duší a věčně pobíhajícícm byl olomoucký modelář Jarda
Tesař, znám lidu modelářskému co plachetničkář a – „tugtowingář“.
Lidí plno, zájem ohromný, fotoaparáty natahovali co nejblíţe. Pro bezpečnost to chtělo
buď sklo nebo ostnatý drát, nikoliv jen napnutou šňůru, která obvykle dostačuje..
Být tam dvojnásobek modelů – jedinečná akce!!
Asi by nebyl ani problém, dělat to tam opakovaně.
Takţe z pohledu popularizace nebylo lze udělat více.
Zájem modelářů účastnit se soutěţe – minimální.
Tentokrát nevím, co psát.
Zkusím – „veselé příhody z natáčení:
Muţ, mající na vizitce napsáno „expert“ na něco hodně moc :-) se nejen divil, ţe mu
Pavel Brablc odmítnul okopírovat a na dobírku poslat plány na Victory, ale i prohlásil, ţe:
„takový model, to mám tak za rok hotovo“. Kdo Pavlovu Victory zná.........
Také byl vznesen dotaz: „A kolik stovek nebo aspoň desítek takových modelů jste uţ
postavil?“
A pro vyváţenost i věc váţná - názor mladého šikovného modeláře – cítí, ţe my vlastně
tou dokonalostí kopeme soutěţím hrob, protoţe „mistři“ ty ostatní od účasti na soutěţi
spíše odradí. Někdy modely, někdy kritikou, někdy nechutí podělit se o zkušenosti.
Optimistický závěr – přeju všem dalším pořadatelům „céček“ v budoucnu hodně modelů a
velký zájem modelářů.
Mistrovství republiky skončilo a já nevím jak s účastí na MS C v Jablonci.
Mám konstatovat, ţe o účast na MS C v Jablonci projevili zájem jeni ti, kteří byli
v Olomouci?
Nebo mám účast na MS nabízet opakovaně rozesíláním mejlů? – a proč vlastně ??
Opravdu nevím....
Ing. Vladislav Janoušek

2. 7. Pozvánka na výstavu v Proboštově

KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ Č. 28 NAUTILUS
PROBOŠTOV
A
LETECKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV TEPLICE
VE SPOLUPRÁCI S
OÚ PROBOŠTOV
pořádají ve dnech 28. – 30. března 2008,
od 9 do 17 hodin
v sále Kulturního domu v Dělnické ulici v Proboštově

11. VŠEOBECNOU VÝSTAVU MODELŮ
K vidění budou modely lodí, letadel, raket, bojové techniky,
a
ostatní produkty modelářské činnosti.

Drobný prodej modelářského zboží
Burza
Konzultace
TĚŠÍME SE NA VÁS
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

2. 8. S p o l e č e n s k á k r o n i k a
09. 03 – Karel Bartes, KLM Proboštov – 50 let
Dne 9.3. 2008 oslavil kulaté výročí 50ti let svého narození člen Klubu lodních
modelářů Nautilus Proboštov, pan Karel Bartes.
Kamarád a obětavý organizátor, který, kdyţ mu čas dovolí, v současné době je totiţ na
delší dobu v zahraničí, nechybí u ţádné akce pořádané naším klubem.
Pevné zdraví a nepolevující elán do dalších let přejí
kamarádi z klubu Nautilus v Proboštově.
12. 03. – Bohumil Daníček, Admirál Jablonec – 75 let
Tak tři čtvrtiny století – rozhodně je nejde pominout u tak výborného českého stavitele
historických modelů lodí, jakým Bohouš bezesporu je. Kolik modelů postavil, některé lodě i
dvakrát třeba v různých měřítkových velikostech. Ta spousta ocenění, které získal na
mnoha světových i evropských soutěţích a výstavách zdobí jeho praţský byt vedle
několika modelů, které si ponechává pro svoji potěchu. Další pak jsou i kdykoliv k vidění
v soukromém muzeu Aleše Andery, tři z nich byly i na velké výstavě na zámku
v Častolovicích. Jeho modely mají rukopis mistra a znalce a lze je i bez popisky podle toho
docela bezpečně poznat !
Na další se jistě všichni těšíme.

Le Canot Imperial – přehlídková loď Napoleona I. mezi řadou plachetnic vţdy poutala
diváky svou odlišností a precizním zpracováním
Co přát – zdraví, dobré oči, klidné a citlivé ruce a hlavně elán tvořit dál tyto
nádherné modely !
Za KloM ČR Jirka Lejsek

27. 04. – Vlastimil Dvořák, KLM Stará Boleslav – 80 let
Dne 27.4.2008 se doţije krásných 80 let ve svém domku ve St. Boleslavi jeden ze
zakladatelů lodního modelářství, rychlíkář a potom FSRkář, pan Vlastislav Dvořák.
Jeho modelářská kariera začala stavbou volňásků A1 a A2, vţdy perfektně
vypracovaných, bezvadně létajících a s povrchovou úpravou, na které si jako písmomalíř
vţdycky zakládal. To ještě nebyly časovače a létalo se na determalizátor. Pak přešel
na účka a rychlostní upoutané modely lodí. Rychlost rostla závod od závodu a Vlasta
nikdy nebyl z těch, co zůstávaĺi ve vleku ostatních. Vymýšlel a zdokonaloval konstrukce
modelů, šrouby, vrtule a přitom ještě vedl modelářský krouţek při škole. Proti nitrometanu,
kterým se nešetřilo a který rozeţral kaţdý lak kromě
epoxydu dával poslední vrstvu z tehdy jedinečného
Parketolitu. A nezůstával jen u rychlíků, ale stavěl i elektry
a plachetnice. Vlasta kitoval, brousil a lakoval i modely
všem, kteří ho o to poţádali. A nebylo jich málo.. Rychlíky
jako kategorie prakticky skončily a přišly FSRky.
Nevynechal snad jedny závody. V typické rádiovce přišel,
nahodil motor a loď zahodil (zásadně nepokládal na vodu,
neladil - protoţe měl natrénováno a házel pěkně zvysoka)
a často vyhrával. Vynikajícími výsledky to dotáhl aţ k
udělení titulu "Mistr sportu" . Propagoval kluzáky FRS-H
a Ofshore.
S rostoucím věkem hůř viděl a bez auta jezdil s Vojtou
Roušalem na závody stále míň aţ přišla nemoc a
operace, po které uţ na závody jezdit nešlo. Ale
modelařina ho drţí na nohou aţ do dneška. Stále něco
doma lepí a vymýšlí. Uţ se zase těší na jaro, aby mohl
něco nového vyzkoušet. A tak ti přejeme milý Vlasto ještě hodně pěkných modelů, radosti
ze svého domácího hospodářství, přítulné fenky Dáši a hodně pohody do dalších let!
Za všechny kamarády, přejí modeláři z Brandýsa n.L. a St. Boleslavi
Petr Uzel
21. 05. – Josef Navrátil, Delta Pardubice – 75 let
Dalším neopominutelným modelářem, který letos slaví tři čtvrtiny století, z nichţ 40
let mezi lodními modeláři je dlouholetý tahoun lodního modelářství v Pardubicích Pepa
Navrátil. Vyjmenovávat kolik mladých modelářů vychoval, kolik sám postavil modelů a kolk
dobře připravených soutěţí dokázal zorganizovat především pro plovoucí makety je nad
mé síly.
Ještě vloni pln elánu ač řadu let s francouzkými holemi po úrazu, připravoval
tradiční dvojsoutěţ na Hlubokém v Holicích. Opět zasáhla nemoc, těţká operace a
následující boj se záludnou nemocí. Moţná mnohý by vzdal, ale to není v povaze tohoto
oslavence, tvrdě s nemocí bojuje a stále vyhrává. A má cíl .- jiţ řadu let rozestavěná
osobní loď „Volkefreundschaft“ se dostává do stadia posledních prací, aby mohla jeho
stavitele reprezentovat jak na výstavních stolech soutěţí C, tak snad i na vodě.
Všichni se těšíme, ţe se i letos s ním uvidíme na soutěţích plovoucích maket a jistě
i na jabloneckém výstavišti při MS C.
Přejeme vítězný boj s nemocí, radost z modelařiny a ještě dlouhá léta mezi námi.
Za KloM ČR Jirka Lejsek.

Josef Navrátil s rozestavěnou osobní lodí ( jen těch okének !!!)

Zemřel Karel Klíma – zakladatel KLoM Ktiš
Dne 4. 3. 2008 zemřel náhle ve věku nedoţitých 61 let zakladatel a dlouholetý
předseda KLoM Ktiš Karel Klíma.
V podšumavské Ktiši dal na začátku 80-tých let dohromady partu nadšenců, kteří se
velmi aktivně věnovali především ţákovským kategoriím. I přes obvykle drsné počasí jsme
na Ktišskou nádrţ jezdili pravidelně na oblíbené soutěţe.
Po jeho odstěhování ze Ktiše se do modelářské činnosti nezapojoval, na soutěţe
mezi nás však často rád přišel. V posledních letech po něm „převzal štafetu“ jeden z jeho
odchovanců a na ţákovských soutěţích jsou opět vidět účastníci z KLoM Ktiš.
Čest jeho památce.
Ing. Zdeněk Hanzlík

3. S P O R T O V N Í Z P R Á V Y
3. 1. Ze sekce C
3. 1. 1. Propozice MS sekce C 2008 v Jablonci n/N.
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_c_16.pdf
3. 1. 2. Přihláška na MS C 2008
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_c_19.pdf

3. 1. 3. Výsledková listina M ČR sekce C v Olomouci
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_c15.jpg
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klim/vysledky/vysledky_c_16.jpg
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3. 2. Ze sekce FSR
Repre druţstvo pro MS v Leno, Itálie
FSR V3,5 jun.
1. Vítek Lukáš
2. Pokorný Adam
3. Vojtěch Michal
FSR V3,5
1. Kobrle Josef
2. Hájek Karel
3. Vítek Pavel
FSR V7,5 jun.
1. Lamač Petr
2. Pokorný Adam
3. Vojtěch Michal
FSR V7,5
1. Navrátil Josef
2. Štička David
3. Vaněrka Petr
FSR V15
1. Štička David
2. Mátl Luděk
3. Lamač Petr
FSR V35
1. Hájek Karel
2. Mátl Luděk
3.

FSR H a FSR O pro tyto skupiny se můţou členové širšího repre přihlásit. Vše si hradí
z vlastního.
Vedoucí výjezdu : Luděk Mátl, vedoucí sekce FSR

3. 3. Ze sekce M
3. 3. 1. Repre druţstvo pro MS 2008 v Polsku
Věc : Reprezentační druţstvo lodních modelářů na MS Naviga 2008 skupiny M
Na základě výsledků modelářské sezóny v roce 2007 a zájmu modelářů o start na mistrovství
jsem určil v souladu se sportovním řádem tento reprezentační tým lodních modelářů skupiny M na
MS Naviga 2008 v Polsku:
Junioři:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jména a příjmení

Adresy

Reg. číslo

Klub

Číţek Lukáš
Foltýn Michal
Miletín Miroslav
Pelouch David
Rezek Matyáš
Trojan Jaroslav

SNP 615, 500 03 Hradec Králové
Kytnerova 10, 62100 Brno-Medlánky
Pod vinicí 378, 503 31 Vysoká nad Labem
Okruţní 537, 373 11 Ledenice
Sázavská 1, 120 Praha
Hodická 1290/12; 589 01 Trešť

CZ 058-26
CZ 137-12
CZ 058-37
CZ 039-32
CZ 182-23
CZ 348-08

Hradec Králové
Neptun Brno
Hradec Králové
Plzeň
Praha 4
Třešť

Adresy
Koněvova 198, 130 00 Praha 3 Ţiţkov
Zahradní 1862, 250 88 Čelákovice
Hodice 57, 589 01 Třešť
Na výsluní 520, 330 08 Zruč-Senec
Martincova 515, 549 32 Velké Poříčí
Nýřanská 18, 323 26 Plzeň
Okruţní 537, 373 11 Ledenice
Americká 56 301 50 Plzeň
Sázavská 1, 120 Praha
Šafaříkova 383, 517 54 Vamberk
Šafaříkova 383, 517 54 Vamberk
Šafaříkova 383, 517 54 Vamberk

Reg. číslo
CZ 182-17
CZ 182-03
CZ 348-06
CZ 039-17
CZ 148-07
CZ 039-06
CZ 039-33
CZ 039-19
CZ 182-22
CZ 148-22
CZ 148-24

Klub
Praha 4
Praha 4
Třešť
Plzeň
Náchod
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Praha 4
Náchod
Náchod
Náchod

Domku 388, 25 242 Jesenice

CZ 182-01 Praha 4

Kostincova 14, 326 00 Plzeň

CZ 039-23 Plzeň

22
Senioři:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jména a příjmení
Dvořák Josef
Fišer Zbyněk
Gregor Tomáš
Kneys Michal
Linhart Lukáš
Mašek Jiří
Pelouch Jiří
Pubec Jan
Jaroslav Rezek
Sršeň Jan
Zdeněk Sršeň
Zdeňka sršňová

13. Švorčík Vratislav

CZ 14821

Vedoucí výpravy
Ivan Kneys

MS Maviga skupiny M proběhne podle Generálního zasedání Navigy v Polsku Warszawa
– Michalowice, ve dnech 11.7.-19.7.2008.
Zpracování přihlášek probíhá v souladu se zaslanými propozicemi pořadatele a
sportovním řádem.
Jako vedoucí výpravy nebudu na MS 2008 zastávat funkci rozhodčího.
Ing. Ivan Kneys

3. 3. 2. Organizace seriálu MiČR 2008 skupiny M
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zpravy/zprava_156.doc

3. 4. Ze sekce NS
3. 4. 1. Propozice na ME sekce NS (polský originál)
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ns_93.doc
3. 4. 2. List rozhodčích na ME NS
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ns_99.doc

3. 4. 3. ME NS Pabienice – mapky
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ns_100.doc

3. 4. 4. ME NS Pabianice – fotky areálu závodiště
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ns_101.doc

3. 5. Ze sekce S
ME pro sekci S nemá letos pořadatele a nekoná se.

3. 6. Ze sekce Mládeţ a EX

3. 6. 1. Mistrovství ČR pro ţáky – lidní modeláře
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_19.doc

