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1. Úvodník

Nejen naši politici…
…ale i my!
??
Jo, už je to tak!
Taky furt novelizujeme!
Louskal jsem tuhle v červnovém polském Modeláři článek Matěje Poznaňského o
mistrovství světa céček v Dortmundu a ejhle – že teda v rámci zasedání sekce potvrdili na
další dva roky Martina Gelderena co lídra, tož to bylo jasné, ale už méně logické je, že
ZASE se dělala změna v pravidlech, platících od 1.1.2008 s tím, že změna platí od
1.1.2011. Zrušili podtřídy v C6 a C7 a snížili počty modelů – v „nových třídách“ jich bude
po 15. Na stránkách Navigy o tom ani ťuk.
Onehdá jsem zase posílal oficiální lejstro v rámci sekce M, ZASE každoroční změny…
kurňa, jak to v tom Rakousku – Uhersku dělali, že jeden předpis platil aj sto roků?!
…a taky se mi dostala do rukou místopisná črta presidenta Navigy publikovaná v Nauticus
Aktuell ze stosedmdesátitisícové ruské Kolomny, jak tam tečou říčky a že mají veliké
centrum vrcholové sportu pro lední sporty a jak to tam všecko na mistrovství Evropy NS
perfektně fungovalo, protože to dělal stejný tým jako v Petrohradu, a jak tam bylo málo
modelů, čímž pádem se neušlo leckde na titul mistra Evropy. A všichni byli hodní a na nic
si nestěžovali…. takže díky ruským přátelům, zvláště pak presidentu Alexandru Krutikovi
... jo, cesta ze Sibiře do Moskvy trvala 29 hodin a pak ještě dost dlouho do Kolomny – ono
tam totiž bylo i ruské mistrovství…...
Vidíte, „enesáci“?
Když jsem v sobotu 11. září ráno přesunoval z údolí co máme chatu do vedlejšího
radějovského na zahájení žákovského mistrovství, bylo údolí v takovém mlžném
nehezkém oparu, ale byl to naštěstí jen klam a žactvo mělo „stovkovou“ vodu a troufám si
říct že i ideální počasí, jen mě zamrzelo, že jsme opět hezky po česku a po bůhví kolikáté
opět „PROTENTOKRÁT“ promíjeli nedostatky na lodích.
Tak kdo to převezme po Ludvovi v roce příštím?
….. a do toho všeho sběr trnek ( švestek…ale slivovica se u nás dělá odjakživa z trnek),
letos jaksi dřív…..
Jo,jo, furt se něco děje…..
Září 2010
Ing.Vladislav Janoušek
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2. O R G A N I Z A Č N Í Z P R Á V Y
2. 1. Zprávy ze SMČR
Upozornění na Zpravodaj SMČR – září 2010 ( v menu je označen blikajícím
červeným bodem )¨je jiţ vyvěšen na stránkách SMČR : www.svazmodelaru.cz
Tento Zpravodaj jiţ nebude v tištěné formě jednotlivým klubům zasílán !!!
Z obsahu upozorňujeme zvláště na odstavce :
2. Členské příspěvky
3. Evidenční karty klubů
4. Investice na rok 1012 a další
5. Příspěvky z krajských úřadů
8. Kalendář soutěţí 2011
9. Účetní odpisy

2. 2. Z agendy sekretáře KLoMČR
- E mail adresa na sekretáře je spolehlivě funkční pouze :
lejsek.kostelec@iol.cz
staré adresy lejsek.kostelec@worldonline.cz a lejsek.kostelec@tiscali.cz již
nepoužívejte - jsou nefunkční nebo zafungují se zpožděním několika dní.
- opravte si v seznamu rozhodčích E-mailovou adresu na rozhodčí paní Zdeňku
Hoblákovou
správná adresa je zdenka55@centrum.cz
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2. 3. Nahlášení soutěţí na rok 2011 do kalendáře soutěţí
Kalendář soutěží lodních modelářů zpracovává tajemník Klubu lodních modelářů
ČR podle zaslaných přihlášek soutěží na formuláři SMČR „Přihláška akcí do kalendáře
soutěží na rok 2011“ , který je uveřejněn ke stažení v na stránkách SMČR
( www.svazmodelaru.cz ) a k dispozici jej máte i na následující straně tohoto Zpravodaje.
K jednotlivým druhům soutěží :
1. Mezinárodní soutěže pro nahlášení na organizaci NAVIGA nahlašuje klub po
předběžném schválení vedoucím příslušné sekce
2. Seriálové soutěže Mistrovství ČR musí nahlásit jednotlivé pořadatelské kluby po
předběžné dohodě termínů s vedoucím příslušné sekce. ( Za pořadatele nemůže
nahlašovat vedoucí sekce ! )
Hlášení soutěţe musí obsahovat:
- Datum soutěže
- Místo soutěže
- Název a působiště pořádajícího klubu
- IČ pořádajícího klubu
- Jméno odpovědného pořadatele
- Přesnou adresu pořadatele
- Telefon, příp fax pořadatele
- E-mail adresu pořadatele
Bez uvedení těchto údajů nebude soutěţ zařazena do Kalendáře soutěţí 2011.
Vyplněný formulář - Přihláška akcí do kalendáře soutěţí na rok 2011 zašlete běţnou
poštou, faxem, nebo E-mailem na adresu tajemníka J. Lejska :
Jiří Lejsek, Pivoňkova 946, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel / FAX : 494 323 034
E – mail : lejsek.kostelec@iol.cz

Termín zaslání : do 30 října 2010 !
Později zaslané přihlášky nebudou do kalendáře zařazeny !!!
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Svaz modelářů České republiky

Přihláška akcí do kalendáře soutěží na rok 2011
Pořádající klub
Název klubu




Reg. číslo
klubu

IČ model. klubu

Název klubu by měl odpovídat oficiálnímu znění registrovanému u SMČR.
Bez uvedení IČ model. klubu SMČR nebude akce zařazena do kalendáře.
Kontaktní osoba
Jméno
Jméno

Titul

Příjmení

Telefon 1



Evid
.
číslo





Telefon 2

Ulice, číslo

Adresa
PSČ

Místo

E-mail

Web

Pokud jsou u jednotlivých akcí různé kontaktní osoby, je nutné pro každou z nich
vyplnit samostatný formulář.

Začátek
Den

Měsí
c

Konec
Den

Přihlašované akce
Kategorie
Název

Místo (letiště)

Měsí
c

Do buňky „Evid. číslo“ doplňte pořadové číslo akce v rámci přihlašujícího klubu. V centrální
databázi přihlášek bude pak akce evidována pod číslem sestaveným z čísla klubu a
uvedeného pořadového čísla
U jednodenních akcí vyplňujte datum pouze ve sloupci “Začátek”.
Název by měl být krátký. Označení „Memoriál“ by mělo být až v pozvánce, případně na
výsledkové listině.
razítko klubu

podpis
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2. 4. Mistrovství ČR ţáků lodních modelářů 2010 na Lučině

Mladí lodní modeláři bojovali o tituly mistrů ČR na Lučině.
Druhý zářijový víkend se do krásného přírodního areálu s menším přehradním jezerem
Lučina, nedaleko Strážnice na jihu Moravy sjeli lodní modeláři – žáci na letošní svoje vrcholné
soutěžní klání – tedy Mistrovství České republiky. Tato akce se zde uskutečnila především
zásluhou obětavého vedoucího sekce pro mládež Ing. Ludvíka Kostelanského, který ač je v klubu
Velká n/Veličkou z lodních modelářů téměř sám, když ale oslovil několik moravských klubů setkal
se s jejich porozuměním. Výsledkem společné práce nejen domácích z klubu, ale také klubů
Blansko, Třešť, Podivín i Slavkov, podařilo se zajistit bezchybný průběh této akce. Není nic
jednoduchého zajistit pět bójemi vyznačených tratí s potřebnými startovacími můstky, současné
potřebné svážení modelů na trati pro volně plovoucí modely i RC polomakety tříd F- 4. a další
úkoly.

Zdá se, že podzimní termín pro pořádání tohoto žákovského mistrovství je
vhodnější než červnový a také se zde sešlo o třetinu víc soutěžících než v loňském roce.
Účast modelářů ze 14 klubů, z nich nejdelší cesty museli absolvovat modeláři ze severu a
jihu Čech tedy Mostu, Ledenic, Borovan nebo Čes. Budějovic, ale i Jablonce znamenala
tedy skutečnou přehlídku dovednosti naší mládeže v celé republice. Víc jak sedmdesátka
žáků dovezla na mistrovství celkem 113 modelů v celkem v sedmi různých soutěžních
třídách.
Prezentace všech závodníků se uskutečnila v pátek do 16 hodin a ještě v podvečer
se jeli první jízdy tříd rychlostních modelů. Pro jejich starty a řízení bylo k dispozici velké
plovoucí podium, na kterém jen týden před tím se střídaly při koncertu v přírodě hudební
skupiny. Místa bylo dost, nevýhodou bylo poměrně hluboko do vody a tak mechanici, kteří
pokládají těsně před startem modely na vodu byli nuceni k tomu zalehnout, což jim
vzhledem k suchému počasí však nedělalo obtíže. Druhé jízdy odjely tyto třídy pak
v sobotu ráno a třetí opět v neděli ráno. Mezi tím pak žáci absolvovali jízdy v soutěži
týmů, poslední pak v neděli za poledne.
Slavnostní zahájení bylo přesně podle plánu v sobotu v devět za přítomnosti
předsedy SMČR Mgr. M. Navrátila a předsedy KlLoM ČR Ing. V. Janouška, kteří
shromážděné pozdravili krátkými projevy. Lesk ceremoniálu dodali i zkušení, převážně
mezinárodní rozhodčí, kteří nastoupili v modrých sakách s rozhodcovským označením.
Nezbytné sliby závodníků i rozhodčích, doplňující upřesnění k programu a čtvrthodinku
nato již startoviště ožila plným soutěžním provozem.
Startoviště EX – 500 pro začátečnické levné modely bez rc ovládání ( tedy
vysloveně žákovská ) bylo vybaveno velmi dobře připraveným trubkovým svodidlem, které
modely usměrní a dovedou k můstku, kde si je soutěžící opět odeberou z vody. Vedoucí
tohoto startoviště Jirka Nosek dirigoval průběh soutěže s velkým přehledem a když došlo
mezi šesticí nejlepších k rozhodujícím rozjížďkám sledovalo je početné publikum a
kamarádi z jednotlivých klubů skandováním povzbuzujících pokřiků a halasným pokřikem i
potleskem byl každý výborný výkon odměněn. A byly to okamžiky které přilákaly i
početnou nemodelářskou veřejnost. Druhá volná třída EX – Ž, modelů do 1250 mm délky
jela svůj závod po obědě na protější straně jezera. I zde o konečném pořadí muselo
rozhodnout dvoukolové dodatečné rozjíždění. V obou případech to svědčí o dobře
postavených modelech i šikovných a citlivých rukách dětí, které je vypouštějí.
Radiem řízené modely tříd F4 – A i B mají trojúhelníkovou trať s metrovými
brankami, kterou dnes i mladí soutěžící projíždějí za klidného počasí téměř bez chyb a tak
je nutné o pořadí jezdit i několik kol rozjížděk. Asi by bylo záhodno zvážit nějaký způsob
obtížnější jízdy. Při účasti téměř čtyřicítky modelů byl použit osvědčený systém že jsou na
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trati s odstupem jezdící současně dva modely. Tím se nechá závod odjet v dobrém
časovém limitu.
Rychlé čluny svým bzučivým zvukem i řadou různých žabek opět přilákaly
pozornost procházejících či projíždějících diváků a tak celá akce byla i dobrou propagací
lodního modelářství.
Co konstatovat závěrem - skvělá spolupráce moravských klubů přinesla klidný a
časově plněný závod. Úroveň lodního modelářství stoupá, potěšitelné je že zatím i v době
která tyto zájmy, pro mládež užitečné příliš nepodporuje, se v řadě míst zásluhou
obětavých instruktorů udržuje i činnost modelářských kroužků. Právě těmto instruktorům
je potřeba za jejich nehonorovanou činnost s mládeží alespoň upřímně poděkovat.
Letošní mistrovství bylo všestranně úspěšné a teď je na straně českých modelářů,
aby našli společnou řeč a připravili mistrovskou soutěž pro příští rok. Nějak se zájemci
nehrnou a vynechat byl velký hřích !!!
Jiří Lejsek, hl. rozhodčí

2. 5. Soustředění talentované mládeţe 2010 ve Vanůvku
Tábor se uskutečnil v plném rozsahu a účasti mladých modelářů. Zpráva vedoucího
soustředění talentované mládeže však do uzávěrky Zpravodaje nedošla.

Několik modelů připravených k jízdám na Mistrovství ČR – lodních modelářů – žáků, které
se uskutečnilo na Lučině na jihu Moravy a bylo oproti loňskému roku i početněji obsazeno.
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2. 6. Bzuk film – festival modelářských filmů

MODELÁŘI
pořádají

BZUK FILM 2010
Filmový Festival Modelářů - 7.ročník
Weldis Sporthotel, Dlouhá Ves 9.10.2010
Začínáme v 19,00 hod. Retro projekce od 15,00 hod.
Více :

www.bzuk.cz. , www.bzuk.eu

2. 7. S P O L E Č E N S K Á

KRONIKA

07. 09. – Miloš Vaňouch, RC modell Praha 4 – 55 let
Miloš je známý především všem soutěžícím v sekci M, kde jezdí v několika třídách
modelů s elektropohonem a úspěšně
Celkem pravidelně se nominuje do reprezentačního týmu České republiky v této
sekci a byl úspěšný i na vrcholových soutěžích pořádaných Navigou.
Modelářství věnuje celý svůj čas i pracovní, protože je majitelem, zásobovačem i
prodavačem modelářského obchodu v Praze a nezanedbatelným sponzorem dle
současných možností i vrcholové soutěže nejmladších lodních modelářů.
¨Do dalších let přejeme zdraví, spokojenost v osobním životě a sílu udržet v chodu
a prosperitě modelářský obchod a v neposlední řadě i sportovní úspěchy.
Za předsednictvo KLoM ČR J. Lejsek
16. 09. – Václav Ţák, Admirál Jablonec – 70 let
Václav – to je dnes již přímo legenda RC lodního modelářství v Čechách. Nejprve
to byly modely pro slalom i rychlostní závody na trojúhelníku jak se spalovacími, tak
elektrickými motory, s příchodem kategorie FSR V – tedy závody rychlých člů ve
společných jízdách, bylo to pro Václava to nejlepší co ho zajímalo. A teď jsem to napsal
v minulém čase, a ono je to úplně špatně. Ač už dnes sedmdesátník je stále štikou ve
své oblíbené třídě FSR V7,5 a prohání mladší kolegy jedna radost a často jim předvádí jak
se to jezdí. Ale nenechává si své vědomosti a zkušenosti jen pro sebe ale rád všem
mladším a méně zkušeným i poradí.
Vašku, ať není mnoho těch neduhů, které k tomuto věku už tak nějak patří, ať se Ti
daří v soukromém životě i na efeserkařských tratích.
Jirka Lejsek

10
22. 09. – Jiří Špinar, Admirál Jablonec – 70 let
Nemohu začít jinak – Jiří Špinar – pan MODELÁŘ
S Jirkou jsme se poznali již jako mladíci tehdy na soutěžích leteckých modelářů,
kde jsme oba soutěžili s volnými modely a později i s RC modely. Jeho modely vždy
vynikaly precizním zpracováním a když se mi jednou svěřil, že by měl chuť postavit
nějakou válečnou loď utvrdil jsem ho v tomto rozhodnutí. Dnes je lodním modelářem –
maketářem par exceláns a vyjmenovávat všechny jím postavené makety lodí od válečných
po tři krásné makety parníků a v neposlední řadě i plachetnic by bylo na tento Zpravodaj
příliš mnoho řádků A to nelze pominout i vlastnoručně postavené parní strojky, kotle a
další výbavu. A chtít vyjmenovávat kolik zlatých, stříbrných i bronzových medailí má doma
ať už z domácích mistrovství, ale především ME a MS by možná ani sám nedovedl už říci.
A navíc nejen, že sám tak dobře ve své miniaturní dílničce staví, ale organizoval i
řadu výborných soutěží a v současné době velí i sekci NS.
Chci mu za Vás všechny, kteří ho znáte popřát, aby byl zdráv, dosáhl i spokojenosti
v soukromém životě, který byl narušen odchodem jeho obětavé choti Věry, další krásné
lodě a úspěchy na modelářských soutěžích maketářů.
Jirka Lejsek

06. 09. a 25. 10. – manţelé Zdena a Viliam Hoblákovi, Calypso Podivín shodně 55 let
Podivín a rodina Hoblákových – jednoa totéž jsou. Za vším co má značku Podivín –
ať jsou to soutěže vč nějakého MČR , ať je to řada dobrých mladých modelářů vždy
najdeme práci této jubilující dvojice. Klubu šéfuje – jak jinak – Vilda, Zdena je výbornou a
obětavou rozhodčí hlavně v mládežnických třídách.
Práci kterou v období snad dvou desítek let, možná i víc, pro lodní modelářství
společně odvedli zasluhuje poděkování všech kteří se jako mladí od nich učili, těvh, kteří
na jimi pořádaných soutěžích se sportovně vyžívali i vedení našeho KLoM ČR za jejich
dlouholetou činnost.
Přejeme hodně zdraví a pohody u dvou PC , neb každý má svůj ( abychom se o něj
nehádali ) další chuť uspořádat nějaké soutěže a mít z této činnosti radost.
Za předsednictvo KLoMČR J. Lejsek

Předsedové klubů,
Pokud máte ve svých řadách jubilanty a chcete jim popřát a poděkovat za jejich práci
pošlete přání, které rád zveřejním ( neznám data narození všech modelářů )

J. L.
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3. S P O R T O V N Í

ZPRÁVY

3. 1. Ze sekce C
Nejsou ţádné nové zprávy
3. 2. Ze sekce FSR
3. 2. 1. Výsledky čtvrtého závodu seriálu MČR

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_fsr_100.doc

3. 2. 2. Výsledky posledního závodu seriálu MČR

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_fsr_108.doc

3. 2. 3. Celkové výsledky Mistrovství ČR 2O10 sekce FSR

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_fsr_109.doc

3. 3. Ze sekce M
3. 3. 1. Výsledky posledního závodu MČR Lo-25 v Praze 28.-29. 08. 2010

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_m_107.xls

3. 3. 2. Konečné výsledky seriálu MČR

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_m_108.xls
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3.4. Ze sekce NS
3. 4. 1. Výsledky poslední soutěţe seriálu MČR

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ns_117.xls

3. 4. 2. Výsledky seriálu MČR 2010

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ns_119.xls

3. 5. Ze sekce S
V roce 2011 se uskuteční v termínu 14. 04. – 01. 05 MS v Rakousku
v areálu jezera Pichingersee.
Informace : http://wm2011.dyndns.org
3. 6. Ze sekce EX a mládeţ
3. 6. 1. Výsledky Mistrovství lodních modelářů – ţáků 10. – 12. 09. na Lučině

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ex_45.xls

