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1.  Ú V O D N Í K 
 

Váţení přátelé, lodní modeláři, 
 

soutěţe roku 2009 jsou za dveřmi a to je pro mne impuls k tomu, abych 
vás oslovil s velkou výzvou.  

Jsem přesvědčen o tom, ţe soutěţe pro Vás budou i místem, kde se 
budete setkávat s Vašimi přáteli, kteří se věnují stejnému koníčku, se kterými 
si rádi popovídáte o věcech modelářských i jiných Vám příjemných. 

Já bych vás chtěl poţádat, abyste při těchto debatách nevynechali ani 
téma, kdo by dle Vašeho názoru nejlépe zastával Vaše zájmy ve vedení 
KLoM ČR. Konference s volbami nového předsednictva KLoM ČR bude sice 
aţ v únoru příštího roku, ale povaţuji za více neţ vhodné se na ni připravit 
včas. 

Doporučuji Vám, zvaţte dobře, kdo by byl, dle Vašeho názoru, 
vhodným kandidátem na funkci v předsednictvu. Dle mého názoru to nemusí 
být ten nejlepší modelář, ale musí problematiku Vaší skupiny znát a 
současně musí být schopným organizátorem, který lidi umí dát dohromady, 
s chladnou hlavou umí tlumit vášně a činnost sekce dokáţe nejenom 
koncepčně řídit, ale i propagovat. A nezapomeňte na to nejdůleţitější, musí 
být ochoten funkci vykonávat. Proto neţ někoho navrhnete, nezapomeňte 
s ním o tom promluvit. 



Konference bude rozhodovat i o novém předsedovi KLoM ČR, proto 
diskutujte i o kandidátech na tuto funkci. Já tuto funkci zastávám jiţ třetí 
čtyřleté volební období a znova kandidovat nebudu. Jsem přesvědčen o tom, 
ţe po dvanácti letech bude prospěšná změna pro mne i pro naše lodní 
modelářství.  

Ještě jednou Vás nabádám, diskutujte, rozmýšlejte a projednávejte. 
K diskuzi s Vámi na toto téma byli vyzváni na posledním předsednictvu KLoM 
ČR i stávající vedoucí sekcí. Po soutěţní sezóně bude uveřejněna výzva 
k předkládání návrhů. 

 

Přeji Vám všem úspěšnou a pohodovou sezónu. 

 

Ing. Zdeněk Hanzlík 

předseda KLoM ČR 
 
 
2. O R G A N I Z A Č N Í   Z P R Á V Y 
 
 
 
2. 1. Zprávy z Navigy 
 
 

Na webu Klubu lodních modelářů ČR je zveřejněn český překlad protokolu ze 
zasedání prezidia NAVIGY v Německu dne  8. 11. 2008 
 
 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_46.doc  
 
 
 
 
2. 2. ZPRÁVY  ZE  SMČR A KLoM ČR  
 
2. 2. 1.  Ze zápisu předsednictva SMČR ze 17. 12. 2008-12-19 
 
 - předsednictvo schválilo předloţené repredruţstva jednotlivých odborností a jejich 
výjezdy. 
  

- z lodního modelářství byly do finančního plánu výjezdů zařazeny : 
  MS sekce NS  31.7. – 8.8.   Pirna, SRN 
  MS sekce S    18.- 29. 8.   Valence, Maďarsko 

ME sekce C  20. . 27. 6.  Timisoara, Rumunsko 
ME sekce FSR 1. – 9. 8.   Orosháza, Maďarsko 

  
- neúčast bez řádné omluvy – sankce dva roky vyřazení z repre pro seniory i juniory 

s účinností od 1. 1. 2009 
  

- repre trička 2009 světle modré s límečkem a státní vlajkou 
  

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_46.doc


 
- programy státní podpory vypracovány a předloţeny MŠMT. 

  
- pro M Ř ţáků a postupové soutěţe počítá předsednictvo se stejnou výší dotací 

jako v roce 2008. 
  

-  částky na výjezdy budou rozhodnuty na únorovém zasedání po oponentním řízení 
na MŠMT 
 
  - další  zasedání v I. Q 2009 – viz informace v  zápisu z předsednictva KLoMČR  
 
2. 2. 2.  Zápis ze zasedání předsednictva KLoM ČR 
 
 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_49.doc   
 
 
2. 3. Z agendy tajemníka 
 
 Opravte si v kalendáři soutěží 2009 : 
 
 - 19. 12. 2008 oznámil pořadatel soutěţí na Lučině Ing. Kostelanský, ţe modeláři 
z Kuţelova jsou nyní členy KLM Velká nad Veličkou ( IČ 75067242 ). Tato změna bude 
uvedena při první úpravě Kalendáře soutěţí v roce 2009  u soutěţí, které pořádají. 
 - 07. 01 oznámena chyba v datu soutěţe seriálu NS 
 Soutěţ Lo – 18 v Jinolicích –EDENU má správné datum 23. – 24. 05.  
 - Zamykání vody NS Lo – 64 v Jinolicích – EDENU se mění termín o týden později   
25. – 27. září 2009. V původním termínu ATC úplně obsazen. 
 - opravte si v kalendáři soutěţí u soutěţí pořádaných klubem Blansko číslo 33 a 46 
termín na 23. 05. a u soutěţe 50 na 23. – 24. 05  a u všech třech se měmí i místo soutěţe 
z nádrţe Palava na Protivanov 
 - opravte si v kalendáři soutěţí místo a termín celostátního soustředění talentované 
mládeţe . 
 Soustředění se bude konat v Rekreačním středisku Úsvit – Vanuvek 26 , Telč  
 - předseda KLM Duchcov zaslal ke zveřejnění dodatek propozic Regaty NSS 
v Duchcově o moţnosti objednávky stravování : 

 
- Informace pro účastníky NSS-„Zlatá plachta Barbory 09“. 

Moţnost stravování „za své“ v ZK (místo přejímky modelů).Platba při prezentaci. 
Vyplněnou tabulku-napsat počet-pošli na e-mail: klm-duchcov@cbox.cz   nejpozději do 
20. dubna 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jméno                                 přijmení 

Pátek 8.5 Sobota 9.5 Nedělě 10.5 

Oběd 
70,-Kč 

Večeře 
70,-Kč 

Snídaně 
50,-Kč 

Oběd 
70,-  
Kč                                                      

Večeře 
70,-Kč 

Snídaně 
50,- Kč               

Oběd 
70,-Kč 

Počett Počett Počett 

 
Počett 

 
Počett 

 
Počett 

 
Počett 
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2. 4. Doškolení rozhodčích 2009 
 
 V letošním roce se uskuteční podle plánu předsednictva KLoM ČR školení 
rozhodčích pro soutěţe ţákovské a soutěţe sekce NS.  
 Školení bude probíhat v osvědčeném místě v hotelu U splavu v Kostelci nad Orlicí 
ve dnech . pátek 17. 4. večer do neděle 19. 4. dopoledne. Absolventům bude potvrzeno či 
vydáno osvědčení pro soutěţe Ţ a NS (vč. NSS) 
 Na školení je ještě několik míst volných  a zájemci, kteří nebyli pozváni, ale mají 
zájem i kdyţ byli na školení třeba v roce 2006, nebo 2007, příp. noví zájemci o získání 
oprávnění rozhodčího se ještě mohou přihlásit u tajemníka Jiřího Lejska, Pivoňkova 946, 
517 41 Kostelec n/Orl., tel. : 494 323 034 , nebo E – mailem na adresu : 
lejsek.kostelec@iol.cz  do 10. 4. 2009.   
Účast jim bude potvrzena se zasláním plánku pro příjezd. 
 
 V roce 2010 bude školení zaměřeno na skupiny M a FSR. 
 
2. 5. Úvaha předvolební 
 

Začátkem roku 2010 proběhnou v KLoM ČR volby.  
Je to daleko, není to daleko?.......Času na „předvolební“ úvahy je zatím dost. 
Dříve či později budou stávající funkcionáři určitě uvaţovat, zda toho nechat nebo to ještě 
zkusit, noví kandidáti – čím zaujmout ve svém volebním vystoupení a v klubech - kdoţe 
jim v tom předsednictvu bude nejvíc „pasovat“.  
Proč se někdo uchází o funkci, proč chce dělat něco pro jiné, ve svém volném čase, často 
na úkor modelařiny, zadarmo a navíc, být povětšině jen kritizován?  
Nebylo by spíš normální přesvědčovat někoho, aby „to“ dělal? 
 
V kaţdé společnosti  existuje většina, která si chce hlavně uţít, u nás tedy věnovat se své 
zálibě. O funkce zájem nemá, ale kdyţ se jí něco nelíbí, vydatně kritizuje. Máme 
samozřejmě i menšinu, co organizuje soutěţe, vede kluby, funkcionaří a je předmětem 
kritiky. Jsou i nemnozí, kteří pomáhají, organizují, dají námět i kritiku, mají přirozenou 
autoritu, schopnosti a moţnosti - ale funkci odmítají. Škoda! A jsou i lidé, kteří se – 
minimálně – funkcím nebrání.  Dají se zhruba rozdělit asi takto:  
1) Člověk, který řekne – jsem ochoten, budu-li o to poţádán,  funkci vykonávat.  
2) Člověk, který řekne – ucházím se o funkci, chtěl bych ji vykonávat.  
 
Oba zcela určitě budou pracovat, jak nejlépe dovedou, přitom jejich oblíbenost bude 
pravděpodobně velmi rozdílná!  Proč? 
Člověk prvního typu je obvykle zvyklý „úřadovat“, řídit, rozhodovat, prosazovat svoji vůli. 
Určitě netouţí po seberealizaci, zviditelnění, nepotřebuje posílit své ego. Je dobře čitelný.  
Jeho obliba však můţe výrazně kolísat. Je otázkou, bude-li příště zvolen. 
Člověk druhého typu bude zajisté výrazněji ovlivňován kritikou, bude mnohem opatrnější 
v prosazovaní své vůle. Třeba aţ natolik, ţe ve snaze vyhovět co nejširšímu okruhu, bude 
stále hledat kompromisy a vlastně nic pořádně nerozhodne. Určitě ale bude u většiny 
oblíbený - lidé si zapamatují především tu jeho snahu vyhovět. To, ţe vlastně nic 
nerozhodl, nebude aţ tak podstatné. Bude člověkem méně čitelným, ale s vysokou 
pravděpodobností bude opakovaně zvolen. 
Který typ je v našich podmínkách lepší?  
Je to vţdy dobré, mít více kandidátů? Nemohla by náhodou dostat demokracie ve volbách 
na frak?  Ne, nemohla.  
Při existenci alespoň dvou „kandinátů“ na funkci totiţ vypadne ze hry kandidát prvního 
typu,  

mailto:lejsek.kostelec@iol.cz


protoţe, objeví-li se další kandidát na funkci, odstoupí. Ono – „budu-li poţádán“ – pro něj 
znamená – „nebude-li nikdo jiný“. Protoţe nemá důvod ucházet se o funkci, nevidí ani 
důvod o ni „soupeřit“ - proto odstoupí.  
Volitelé pak – demokraticky, jak jinak, ţe?  - vybírají pouze ze skupiny druhé.  
Je to sice demokratické, ale – je to tak dobré? 
 
Právě proto, ţe zatím je času dost, moţná by neškodilo ujasnit si, co povaţujeme za 
důleţité pro výkon té které funkce a moţná by taky neškodilo zjistit si, co vadilo 
funkcionářům při jejich práci „s námi“. A bude to poctivé na obě strany. 
 
Ještě, ţe ta modelařina je jenom naše zábava, ţe ...... 
 
Ing.Vladislav Janoušek, vedoucí sekce C 
 
2. 6. Zánik klubu 
 
Pro všechny případy 
K tomuto textu mě inspiroval materiál MF zabývající se mimo jiné i zánikem občanských 
sdruţení. Protoţe byl psán čitelně a je zajímavý, řekl jsem si, ţe by neškodilo s tím 
seznámit i kolegy. Kluby přece zanikají, vznikají, slučují se, rozdělují se....  
Původní matriál se sice týká občanských sdruţení, ale protoţe kluby mají své IČO, jsou 
právnickou osobou – chovají se defacto jako občanské sdruţení, tak se to týká i jich.  
Takţe vzhůru k zániku! 
Občanské sdruţení zaniká  
a) dobrovolným rozpuštěním  nebo sloučením s jiným 
nebo  
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. 
Zánik klubu podle písmenka b), to jest nuceným rozpuštěním, by v našem případě musel 
řešit Svaz, ten je otcem i matkou klubů a má tu moc „nehodný“ klub zrušit jako osobu.  O 
zániku svazu zase můţe rozhodnout  z moci úřední Ministerstvo vnitra.  
Věnujme se tedy písmenku a), to je víc „ze ţivota“. 
Myslím, ţe málokdo má ve svých klubových předpisech ošetřen zánik klubu. Moudrý 
zákonodárce  ovšem na tyto případy pamatoval a praví, ţe o zániku v tomto případě 
rozhoduje jeho nejvyšší orgán. Coţ bývá členská schůze.    
Pokud klub zaniká a nemá právního nástupce, pak zákon ale také nařizuje provést  
majetkové vypořádání  ( neboli likvidaci). 
Potud je jasno. Ale – jak dál?  
Dál uţ je v onom materiálu, ze kterého čerpám, „dovozováno“ , coţ  přeloţeno do jazyka 
českého znamená, ţe se přesně neví, jak dál. Slovo dovozovat se dá také přeloţit jako „ 
Já, právník XY, si myslím, ţe…“. 
No, my dovozovat nebudeme a budem se drţet osvědčeného postupu u jiných 
právnických osob. Ostatně, materiál tímto směrem také „dovozuje“. 
Takţe ...... 
Likvidaci provádí likvidátor, coţ je vţdy konkrétní fyzická osoba. Likvidátora buď bude 
jmenovat nejvyšší orgán nebo statutární zástupce. Likvidátor se, stručně řečeno, postará o 
to, aby klub vyřešil své závazky a zbavil se majetku. Likvidátorem můţe být kdokoliv, kdo 
přijme tuto funkci. Pokud tomu nebrání nějaké důvody, je nejpraktičtější, aby to byl 
stávající předseda klubu. Likvidátorem by se pak měl stát rozhodnutím členské schůze, 
která je orgán ze všech orgánů nejorgánovatější a tudíţ i nejvyšší.  
Pokud klub sice zaniká, ale zaniká tím způsobem, ţe slučuje s jiným, pak  je to 
jednodušší, protoţe nový klub se stává právním nástupcem starého, přebírá závazky a je 
na něj přepsán i majetek. Na to pak není třeba si sjednávat likvidátora! 



Pokud by ovšem při sloučení klubu nedošlo k převzetí majetku, ale jen členů, pak to není 
sloučení s právním nástupnictvím a likvidace nastat musí!! 
Jo, jo, majetek zavazuje . 
Samozřejmě, majetku se klub můţe zbavit uţ předem,  rovněţ tak závazky můţe vyřešit 
před rozhodnutím členské schůze o zániku klubu.   
Bude-li pak zanikat klub chudý a čistý jak slovo boţí, je vše mnohem jednodušší. 
Svůj zánik ovšem klub musí ohlásit. Mimo Svaz i statistickému úřadu, od kteréhoţto získal 
přidělené IČO a je-li registrován na berňáku, pak i tam. A ten, bude-li šťouravý, určitě 
přijde na kontrolu, neboť, tuším, ţe statistický úřad se bude před vyškrtnutím klubu ze 
svých seznamů subjektů zajímat o to, zda klub nemá ţádné daňové nedoplatky. 
Budou-li a v kase na ně nebude a k tomu ještě bude klub rozhádaný, můţeme se vesele 
hádat, kdoţe za to můţe. 
A aby byly případné hádky zajímavější, pak upozorňuji na to, ţe - cituji: 
„Občanské sdružení lze s ohledem na právní teorii charakterizovat jako soukromoprávní 
osobní korporaci, která je založena za jiným účelem, než je podnikání. Jedná se o 
právnickou osobu, jejíž majetek je oddělen od majetku jejích členů. ………….obecně platí, 
že členové…..neodpovídají za závazky právnické osoby, jejímiž jsou členy. Zákon o 
sdružování občanů, ani jiné právní předpisy, neupravují odpovědnost členů, případně 
jiných osob podílejících se na správě občanského sdružení“. Takţe hádky mohou přejít 
v ţaloby a soudy  . 
 
Pro milovníky paragrafů: 
Zákon o sdruţování občanů č. 83/1990 Sb., § 12, odst.1. a 2., §13, odst 2. 
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., § 20a, odst.3. a 4. 
Obchodní zákoník č. 531/1991 Sb. § 71 odst. 1 
 
Příjemný, dlouhý a ničím nerušený klubový ţivot  přeje 
Ing. Vladislav Janoušek 
vedoucí sekce C 
Únor 2009 
 

 
 
 
 
 
 
2. 7. Pozvánka do Proboštova 
 
 
 
 
 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zprávy/aktualita_865.pdf  
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2. 8. Pozvánka na festival modelářských filmů 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Filmový festival modelářů – 1. mezinárodní 
 

BZUK FILM 2009 
 

Bzuk team, rodinný team lodních modelářů z Vamberka vyhlašuje 6. ročník  
– respektive 1. mezinárodní filmový festival modelářů.  

 
Oproti minulým ročníkům dochází k následujícím změnám: 

- festival je dvoudenní 2.10. – 3.10. 2009, Sporthotel Dlouhá Ves u Rychnova 
n.Kn. 

- kromě divácké poroty bude jmenována i 3 členná porota odborná 
- více projekcí pro veřejnost, širší doprovodný program 
- je povolena mezinárodní účast 

 
Podmínky účasti: 

 Námět filmu je o modelářích, modelech nebo je natočen s pomocí RC techniky (letecké 

snímky, záběry z perspektivy RC auta či ponorky, vláčky i animace kitů) 

 Film  je  na DVD  s maximální délkou 15 minut. Pořadatel doporučuje ozvučení a anglické 

nebo české titulky.Uvítáme i krátké klipy či excelentní momenty s  modely. 

 Kvalita snímků musí být únosná 

Modeláři, filmaři, amatéři i profíci,  

pokud splňujete výše uvedené podmínky, pak neváhejte a pošlete Vaše filmy na  adresu: BZUK 

team, Šafaříkova 383, 517 54 Vamberk, Česká republika. Formulář přihlášky  a další informace 

postupně na www.bzuk.cz. a  www.filmdat.cz . 

Uzávěrka přihlášek je 23.9.2009. Účastnický poplatek ani letos nevybíráme. Náměty na nové logo a 

znělku festivalu přijímáme do 23.6.2009. 

 

RC modely BZUK- „ Raduje se táta, děda, kluk“. 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.bzuk.cz/
http://www.filmdat.cz/


2. 9. S p o l e č e n s k á   k r o n i k a 
 
 
 
 
 

Rozloučili jsme se s Josefem Navrátilem, zakladatelem pardubického 
lodního modelářství  

 

   
 
 

 
 Klub Delta Pardubice je nesmazatelně spjat se 
jménem  Josef Navrátil,  který byl zakladatelem a do 
dnešních dnů tahounem, všeho dění kolem lodního 
modelářství v Pardubicích. Zákeřné nemoci lze odolávat 
i dlouho, ale zvítězit nad ní je těţké. Josef Navrátil  
zemřel v nedoţitých 76 letech dne 18. února t.r.  

Ani po těţkém pracovním úrazu, kdy zůstal 
odkázán na francouzské hole, na modelářství 
nezanevřel, naopak mu dodávalo sílu a elán tuto situaci 
překonávat. Třicet let vedl krouţek mladých 
pardubických modelářů a vychoval řadu reprezentantů. 
 Pro mladé také uspořádal několik krásných 
Mistrovství ČR-ţáků ať uţ v Pardubicích nebo v ATC 
Konopáč. 
Sám jezdil víc jak dvacet let kategorii EX, modelů bez 
radiového řízení, stavěl makety lodí a soutěţil s nimi ve 

třídě F4B, kde v roce 2000 získal na ME bronzovou medaili.  
Uspořádal řadu soutěţí v lodním modelářství vč. řady mistrovství ČR,  a to nejprve 

pro třídy EX, později pak pro kategorie NS – plovoucí makety a pro kategorii FSR, coţ jsou 
společné rychlostní a vytrvalostní soutěţe člunů se spalovacím motory v Břehách u 
Přelouče a v ATC Hluboký v Holicích. To představuje ne stovky, ale moţná i několik tisíc 
hodin, přípravám těchto soutěţí věnovaných, A nechalo by se napsat o jeho práci pro 
modeláře daleko víc. 

Radost mu přinášely výkony syna, který je spolehlivým reprezentantem ve třídě 
FSR V7,5, i vnučky, která rovněţ jako juniorka byla českou reprezentantkou.   

Vychoval syna, s kterým sám začal modelařit, aţ k reprezentaci a několika titulům 
mistra ČR ve třídě FSR V7,5 a pomáhal i vnučce, která byla rovněţ juniorskou 
reprezentantkou.      
 Pro lodní modeláře jeho odchod je těţko zacelitelnou ztrátou.  
. Rodina o lodní modeláři se s ním naposled rozloučili v pardubickém krematoriu 24. 

V naších myslích však bude ţít nadále. 

 
          Předsednictvo KLoM ČR 
 
 
 
 
 



 
 
Bohuslav  CIRHAN, ing. – KLM Morava - 22. 01. – 55 let 
 

 
Mezi modeláři se  tento „také muzikant a 

včelař“ objevil velice nenápadně, jaksi decentně 
vplul - naráz byl mezi námi s krásnými loděmi a 
sahal na zlato. 
S Bohoušem mám vţdy spojenu maximální 
přípravu, maximální pečlivost ve studiu 
podkladů, maximální kvalitu práce. Nelení 
cestovat do muzeí a tam získat vše dostupné.  

Decentní, jazykově velice dobře 
vybavený, zná a umí, dobrý taktik, příjemný 

společník – však také mezinárodní rozhodčí, jakých má NAVIGA velice málo. 
 
Uzavřu to krátce – šlechtic mezi modeláři. 
 
Vše dobré za jeho mateřský klub MORAVA přeje 

Vladislav Janoušek  
  
 
Karel  FILIP - 07. 02. KLM Maják Borovany – 55 LET 

 
Ani se mi tomu nechce věřit, ale je to jiţ 

5 let, co jsme s Karlem oslavovali jeho 
padesáté narozeniny.  

Je u nás málo aktivních lodních 
modelářů, kteří se tomuto koníčku věnují tak 
dlouho, jako Karel Filip. A slovo aktivních je 
ještě málo výstiţné. Posuďte sami: Karel je 
maketář, který staví modely světové úrovně. 
V posledních letech bronzová medaile z MS 
2007 NS v Petrohradu, bronzová medaile 
z MS 2008 C  Jablonci nad Nisou a naprosto 
bezkonkurenční vítězství a zlatá medaile z ME 
2008 NS v Pabianicích. Medalie a úspěchy ze 

soutěţí MiČR, Rakouského poháru a dalších bych ani neuměl vyjmenovat, ale jeho stěna 
trofejí je pěkně zaplněná. 

Karel nejenom sám staví a účastní se mnoha soutěţí, ale své zkušenosti předává i 
mladým modelářům na krouţku v Borovanech.  

V neposlední řadě je i významným organizátorem modelářských soutěţí. Byl by také 
velmi obsáhlý seznam těch, na kterých se významně podílel, ale vrcholem jistě bylo MS 
2005 NS v Borovanech. Na přípravě tohoto mistrovství se nás podílelo více, ale hlavní 
postavou a strůjcem organizačního úspěchu byl bezesporu Karel.  

I v letošním roce bude organizačně velmi aktivní. V dubnu organizuje Celostátní 
soutěţ skupiny C, v červnu organizačně nejnáročnější domácí soutěţ MiČR ţáků. 

Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v modelařině i podnikání. 
 

Zdeněk Hanzlík, předseda KLoM ČR 
 



 
Zdeněk TOMÁŠEK, ing. KLM Admirál Jablonec – 20. 02. – 65 let 
 

Ing. Zdeněk Tomášek je osobností, kterou snad 
ţádnému našemu lodnímu modeláři není třeba 
představovat. I přes tuto skutečnost si dovolím při 
příleţitosti jeho ţivotního jubilea připomenout něco málo 
z jeho modelářského ţivota. 

Zdeněk je jedním ze zakladatelů a dodnes předsedou 
KLoM Admirál Jablonec nad Nisou, který je jedním 
z našich nejstarších a nejúspěšnějších klubů lodních 
modelářů. Málokdo z nás si pamatuje, jak dlouho vede 
v Jablonci lodněmodelářský krouţek mládeţe. Dlouhou 
řadu let byl členem předsednictva KLoM ČR a vedoucím 
sekce NS. Byl prvním vedoucím sekce NS v mezinárodní 
organizaci NAVIGA.  

Je dlouholetým a velice aktivním mezinárodním 
rozhodčím. Své hluboké znalosti v oboru stavby lodí a její 
historie vţdy nevyuţíval pouze jako rozhodčí, ale byl a je 

ochoten je předávat i ostatním. 
Mnoţství soutěţí, které jako hlavní organizátor připravil je také obrovské. I já dodnes 

rád vzpomínám na soutěţe, na které jsem uţ jako ţáček jezdil do Jablonce a pamatuji si, 
ţe je Zdeněk se svými kolegy vţdy dobře připravil. Vrcholem však byla MS, jím pořádaná. 
Před téměř osmadvaceti lety MS skupiny C a v roce 1997 MS skupiny NS v Bakově nad 
Jizerou. Absolutní perlou však bylo MS skupiny C v loňském roce. 

Zdeňku, děkuji Ti jménem českých lodních modelářů za vše, co si pro ně udělal a do 
dalších let Ti přeji hodně zdraví a pohody v rodině i mezi modeláři. Ono je to vlastně téměř 
totéţ, protoţe Ty si k modelařině dokázal přivést několik generací své rodiny. 

 
Zdeněk Hanzlík, předseda KLoM ČR 

 
 
Peter Mikulka – KLoM Vltava České Budějovice – 12: 03. - 50 let 

Vše nejlepší k „padesátinám“ přejeme i velkému kamarádu našich lodních modelářů 
a častému účastníkovi soutěţí skupiny NS v ČR  Peteru Mikulkovi, který je od letošního 
roku také členem našeho klubu. 

Za KLoM Vltava Č. Budějovice 
 

Zdeněk Hanzlík 
 
 
Marcela UHERKOVÁ – KLM Morava Hodonín -  30. 03. – 55 let 
 
 Sekce NS je jedna z těch,kde fádní muţský ţivel je okrášlen i hezčí polovinou 
lidského pokolení.  
 Proto i přání k  polokulatinám této havířovské okrase soutěţí s pěknými lodičkami  
by mělo být  i s krásnou kytičkou. Tu doufám  kolegové z klubu předají  a já popřeji jen 
zdraví, ţivotní pohodu i sportovní úspěchy v lodním modelářství 
 
          Za KLoM ČR J. Lejsek    
 
 



 
Bohuslav FERJANČIČ – KLM Borovany – 30. 03. 50 let 
 

 
   Předseda klubu lodních modelářů  Maják Borovany, 
na snímku s předsedou KLoM ČR. Pravidelně jezdí 
v kategorii F4 A a zúčastnil se i ME v Glovně.. 
 Nevynechá ţádnou seriálovou soutěţ. 

Na startovišti působí jako rozhodčí a v loňském 
roce rozhodoval i jako mezinárodní rozhodčí na ME 
NS v Polsku. 

Aktivní organizátor modelářských soutěţí, vede 
krouţek lodních modelářů na škole v Borovanech. 

Vše nejlepší k ţivotnímu jubileu mu přejí 
kamarádi z Klubu lodních modelářů Maják Borovany. 

                                                            Karel Filip 
 

 
 

Ludvík Kostelanský, Ing – MK Hrubá Vrbka – 07. 04 - 50 let 
 

 
 
 
 
 
 
 
Když není kdo, s radostí a úsměvem Ludva 
zastoupí svážeče 
 
 
 
 
 

 Vedoucí sekce Mládeţ a EX v předsednictvu Klubu lodních modelářů ČR. Takhle to 
zní jednoduše, al eté práce která se zatím souslovím vedoucí sekce pro mládeţ skrývá je 
nepřeberně mnoho. Ono to není jen s mládeţí dělat v domovském klubu, ale organizovat 
celý seriál postupových soutěţí v krajích, vyhledat, leckdy pracně přemluvit pořadatele, či 
udělat sám mistrovský závod pro mládeţ. Starat se o pravidla platná pro soutěţe těchto 
mladých, upravovat je a novelizovat, stejně jako část Sportovního řádu, týkající se soutěţí 
mládeţe. 
 A při pracovním vypětí v zaměstnání, kde je ve vedoucí pozici, najít na vše čas je 
opravdu náročná záleţitost 
 Víme, ţe mu tu práci vţdy osladí pocit z dobrých soutěţí, kde působí jako rozhodčí 
nebo je i pořadatelem. Na MČR, mládeţe, které pořádal na Lučině , vděčně vzpomínají 
jejich účastníci a  záţitky z nich si jistě řadu let uchovají. 
 Půl století je pro někoho uţ pokročilý věk, pro Ludvu rozhodně ne. 
 Moţná ten ţivotní elán mu občas dodá ta Moravěnka se skvělými přírodními léčivy 
a hluboké křesťanské cítění. 



 Ludvo, přejeme příjemnou oslavu padesátin v „úzkém“ kruhu rodiny, a těšíme se na 
setkávání na soutěţích lodních modelářů.  Hodně zdraví, osobní spokojenost, a chuť do 
další práce pro modeláře Ti přeje    
  
      za Předsednictvo KLoM ČR Jirka Lejsek   
 
 
Jaroslav NÝVLT  - KLM Vltava České Budějovice – 28. 04. – 50 let   
 

Jarda Nývlt je nenápadný, ale velmi aktivní 
člen KLoM Vltava České Budějovice. S modely 
lodí začal jeho syn, kterého pravidelně vozil na 
krouţek k Jirkovi Hinterhölzovi do Ledenic, 
pomáhal mu se stavbou modelů a jezdil s ním po 
ţákovských a juniorských soutěţích.  

Poté usoudil, ţe by si mohl něco postavit i 
pro sebe a začal soutěţit na akcích skupiny NS i 
sám. Jak to dost často bývá, syna v určitých 
letech začaly zajímat jiné věci, s modelařinou 

skončil, ale otec dál stavěl a soutěţil, aţ to dotáhl k medaili ze seriálu MiČR a účasti na 
MS 2007 v Petrohradě. Účastí na MS a ME by bylo jistě více, kdyby mu to jeho 
zaměstnání dovolilo. Největších úspěchů dosáhl v Rakouském poháru, kde v roce 2007 i 
2008 se svým Sentinelem vyhrál celý seriál v kategorii F4B. 

Všem Vám doporučuji se přijet podívat, jaký je Jarda Nývlt organizátor na některý 
ročník jedné ze soutěţí Rakouského poháru, které náš klub KLoM Vltava pořádá kaţdý 
rok v červnu v Netolicích a Jarda je hlavním pořadatelem. 

Do další padesátky přeji hodně zdraví, málo pádů ze střech a hodně povedených 
modelů.  

Za KLoM Vltava Č. Budějovice 
Zdeněk Hanzlík 

 
Václav ALLOUSH – KLM ROYAL DUX Duchcov – 29. 04. – 50 let 

Dne 29.4.2009 oslaví kulaté výročí 50 let od svého 
narození člen klubu lodních modelářů „Royal Dux“ v 
Duchcově pan Václav Alloush. Kamarád a obětavý 
pomocník, který   v roce 1990 stál u zrodu duchcovského 
elektronického počítání kol ve třídě FSR - V.  
  V začátcích pouţíval  1 bitový Sinclair s vlastním 
programem a posléze sestavil nový registr, který 
komunikoval s PC, toto zařízení se léta pouţívalo při 
organizování modelářských soutěţí nejen  v Duchcově. 
  Několik let soutěţil v kategorii rychlostních modelů FSR - 
V 3,5 a také   s námi jezdil po soutěţích jako mechanik. K 
modelařině přivedl i svého   syna, se kterým stavěli modely 
juniorské kat. F 4A a F4B. 

  V posledních letech vykonává při soutěţích pořádaných Duchcovským   klubem funkci 
rozhodčího či vedoucího startoviště ať při seriálových    soutěţích tak i při náročné 
mezinárodní,  jakou je „Royal Cup“ a  aktivně se   podílí na jejich přípravě i organizování. 
 K tomu za všechny modeláře a nejen za ty, kterým voní spálený ricin hodně zdraví, 
radosti v rodinném ţivotě a dostatek elánu aby byl stále mezi aktivními modeláři. 
 
       Petr Vaněrka za KLM „Royal Dux“ Duchcov 



 
 
 
3. S P O R T O V N Í   Z P R Á V Y 
 
3. 1. Ze sekce C 
 
ME Naviga sekce se koná v Rumunsku v městě Timisoara v termínu 23 – 30. 6: 2009  
 
 Zájemci ze sekce C se mohou do konce března přihlásit  u vedoucího sekce Ing.  
Vladislava Janouška.  
 
. 
3. 2. Ze sekce FSR 
 
Skutečná nominace na ME FSR v Lázeňském městě Orosháza v Maďarsku  1. – 9. srpna 
2009 je podle nahlášení zájemců ze širšího  reprezentačního výběru následující : 
 
 Junioři :  Vítek Lukáš *   V3,5  V15  
      Otáhal Karel   V3,5   
 
 Senioři :  Hájek Karel   V3,5  V15 V35 
       Krajča Jaroslav  V3,5   V35 
      Mátl Luděk   V3,5  V15 V35 H15 035 
   Navrátil Josef   V7,5 
   Runkas Lubomír  V3,5   V35 

Vaněrka Petr    V7,5 V15 
21 

Vítek Pavel *   V3,5  V15  
Vlk Leopold     V15 
Ţaroský Zdeněk   V7,5  V35 

 
 * účast musí být potvrzena do 10. 4.     
 

 -Soutěţe v Německu FSR V 
 

18. – 20. 09. Happurg 
 

02. – 04. 10. Schwedt 
 
 
 
3. 3. Ze sekce M 
 

V sekci M pro všechny třídy NAVIGA platí stavební pravidla NAVIGA, pro třídy Eco 

Standart a Eco LiPo naše národní pravidla. Pro systém jízd zůstává v platnosti národní 

úprava. 

- soutěţ sekce M v Německu 
 
05. – 06. 09. Lipsko 

 



 
3. 4. Ze sekce NS 
 
 Pro Národní pravidla 2009 předal vedoucí sekce upravená pravidla F4 pro ţáky. – 
v podstatě souhlasí s pravidly Naviga (odpadá dvojí bodování apod.)  
 
 Národní pravidla budou  vyvěšena na webové stránky  po obdrţení přesného znění 
pravidel pro třídy ţáků E 400 a ECO na rok 2009.  
 

- Soutěţe NS v Německu 
 

14. 06.  WSC Witten 
 

12. 07. Neumünster 
 
22. – 23. 08. Twistesee 
 

 
3. 5. Ze sekce S 
 
 V jarních měsících se v Kolíně uskuteční doškolení rozhodčích pro modely 
plachetnic  - sekce S 
 
 Vedoucím školení je Pavel Novotný vedoucí sekce S, který podá i potřebné 
informace ke školení  
 
 
 
3. 6. Ze sekce EX a mládež 
 
3. 6. 1.  Propozice Mistrovství ČR lodních modelářů – žáků 2009 
 
 
 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_30.pdf  
 
 
 
 
 
3. 6. 2.  Pozvánka na letní soustředění mladých talentovaných lodních modelářů.  
 

 
 

 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_31.doc  

 
 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_30.pdf
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_31.doc

