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1. Úvodník 

 
 

Úvodník 
 
Někteří z vás přes zimní období pilně stavěli modely, někteří se zabývali 
studiem pravidel, někteří připravovali zázemí pro realizaci soutěţí, prostě 
a jednoduše, jak komu ctěná libost. 
Já, ač do 10. 12. 2010 v demisi, jsem téţ nelenil. 
Toto číslo Zpravodaje, připraveno pečlivou rukou Jirky Lejska, se bude 
moţná zdát někomu poněkud suchopárné . 
Nicméně – či nicvíce? – ostatně – proč se to "nicméně" vlastně říká?  
Tedy – kaţdopádně jsem přesvědčen, ţe bude jen dobře, začtete-li se i 
do – na první pohled moţná suchopárných – základních dokumentů 
Navigy, jakými jsou její stanovy a jednací řád. 
Vaší pozornosti doporučuji i směrnici SMČR č.14, která s těmito 
dokumenty úzce souvisí. 
V naší soutěţní činnosti se Navigou neustále zaklínáme, jaksi ale 
zapomínáme na to základní. 
Členem Navigy je SMČR, na to je potřeba pamatovat.  
KLoM je jen jeho orgán v rámci struktury. Není osobou. Není nikde 
členem. 
Někteří z vás budou budou moţná překvapeni. Připouštím, termín "Klub 
lodních modelářů ČR" je poněkud zavádějící termín. Leč – stanovy 
SMČR. 
Je potřeba si taktéţ uvědomit, ţe na soutěţích Navigy platí pravidla 
vydaná Navigou v jazyce označeném jako oficiální znění. To jest – 
platná pro všechny stejně. 
Vše ostatní je jen a jen neoficiální a tudíţ nezávazný překlad.    
 
Toţ – příjemné počtení!    
 
Vladislav Janoušek 
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1. 2.  Zprávy z Navigy 
 
1. 2. 1. Stanovy NAVIGA 
 

Stanovy Naviga, platí od 1.12.1999 – pracovní překlad 
 

§1 Název, společná ustanovení a sídlo 
 
1) Světová organizace pro lodní modelářství a lodní sport se jmenuje Naviga. 
 
2) Členy jsou organizace lodních modelářů z různých zemí. 
 
3) Sídlo navigy je ve Vídni v Rakousku 
 
4) Na návrh presídia můţe být sídlo přeloţeno do jiné země, pokud tam nejsou 
uplatňována zákonná ustanovení, která jsou v rozporu s cíly a úkoly Navigy. 
Přemístení můţe být provedeno buď na základě rozhodnutí generálního zasedání 
nebo na základě výsledků písemného dotazníku (ankety) podle § 15, provedeného 
generálním sekretářem, k rozhodnutí je zapotřebí 3/4 většiny hlasů. 
 
§2 Cíle a úkoly 
 
1) Naviga má za cíl rozvíjet, podporovat, rozšiřovat a pečovat o lodní modelářství, o 
lodní sport, pečovat o přátelské vztahy mezi všemi členskými svazy a sportovci, s 
vyloučením politické, rasistické, náboţenské a podnikatelské činnosti. 
 
2) K podpoře těchto cílů provádí (realizuje) a podporuje přátelství mezi jednotlivými 
členy; 
Naviga vidí své ušlechtilé cíle v tom, ţe působí v duchu olympijské myšlenky a 
porozumění mezi národy a v míru. Toto úsilí zavazuje všechny orgány Navigy a 
členské svazy řídit se ve všech jednáních těmito idejemi. 
 
3) S činností organizace nejsou spojeny hospodářské cíle a ani nebude usilováno o 
ţádný zisk. 
Není také přípustné pouţít Navigu k docílení zisku a na základě konání Navigy klást 
nároky na náhrady škody . 
 
4) Naviga realizuje světová mistrovství, světové soutěţe a mezinárodní soutěţe a 
vydává pro všechny členy příslušná pravidla, předpisy a řády. 
 
§3) Struktura a členství 
 
1) Naviga se obecně člení na sekce a sekce se člení na jednotlivé třídy. 
 
2) Členství v Navize se uskutečňuje v sekcích. V kaţdé sekci můţe být zásadně pro 
kaţdý stát zastoupen pouze jeden svaz. Ve zvláštních případech je moţná vyjímka, 
pokud se usnese jednoducchou většinou generální zasedání. 
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3) Za členy Navigy jsou přijímáni zásadně pouze spolky s celostátní působností, ne 
však pouze jejich kluby nebo fyzické osoby. Uchazeč o členství musí věrohodně 
dokázat, ţe je jediný nebo významný svaz v jeho zemi v oblasti, ve které chce 
působit. 
 
§4) Práva a povinnosti členů 
 
1) Člen Navigy je oprávněný 
a) účastnit se generálního zasedání, 
b) předkládat generálnímu zasedání, presídiu, výkonnému presídiu a vedení sekcí 
návrhy týkající se  modelářské činnosti, modelářského sportu a jeho rozvoje, jakoţ i 
vlastní činnosti Navigy,   
c) hlásit modelářské a sportovní akce Navize v souladu s platnými pravidly a řády, 
d) ucházet se o přidělení a realizaci světových  a kontinentálních  mistrovství a 
soutěţí a  ostatních akcí Navigy. 
 
2) Naviga musí respektovat samostanost všech členů a nevměšovat se do jejich 
vnitřních záleţitostí. 
 
3) Člen je povinnen řídit se sám, aktivně a bez omezení stanovami, řády, směrnicemi 
a pokyny orgánů Navigy. 
4) Člen se zavazuje vykonat na svých členech (osobách) Navigou uloţené tresty ( 
důtka, zákaz, suspendace a vyloučení). Trest můţe uloţit přímo presídium. 
 
§5) Ukončení členství 
 
1) Členství končí vystoupením, vyloučením nebo likvidací členského svazu nebo celé 
Navigy. 
 
2) Dobrovolné vystoupení je přípustné pouze po uplynutí jednoho hospodářského 
roku při zachování tříměsíční výpovědní doby. 
 
3) Čen můţe být vyloučen na návrh presídia Navigy nebo na návrh člena 
prostřednictvím generálního zasedání, pokud těţce poškodil  zájmy a váţnost Navigy 
a nebo jednal proti stanovám a řádům Navigy nebo má 12 měsíců nezaplacfené 
členské příspěvky. Vyloučení se odůvodňuje a právní cesta je vyloučena. (Pozn. 
překladatele: To zn. nelze se domáhat změny rozhodnutí soudně).   
 
4) Člen můţe být vyloučen, pokud ze stejné země se jiný spolek  uchází o členství ve 
stejné sekci  a to na základě počtu členů v provozované sekci, modelářských tříd a 
pokud má větší autoritu a zastoupení v zemi. 
 
5) Rozpuštěním členského svazu automaticky končí i jeho členství v Navize. Závazky 
k Navize platí po celý hospodářský rok 
 
§6) Členský příspěvek  
 
Členský příspěvek je pro všchny stejný.  O jeho výši rozhoduje generální zasedání. 
 



§7) Hospodářský rok 
 
Začíná 1.1. a končí 31.12. běţného roku. 
 
§8) Oficiální řeč Navigy 
 
Oficiálními jazyky jsou němčina, francouzština angličtina. (Pozn. překladatele: Od 
1.1.2008 jen angličtina.) 
 
§9) Orgány Navigy 
 
1) generální zasedání 
2) presídium 
3) výkonné presídium 
4) komise presídia 
5) vedoucí sekcí 
6) rozhodčí soud 
 
§ 10) Generální zasedání 
 
1) Nejvyšším orgánem Navigy je generální zasedání. Je veřejné pro posluchače, 
můţe být ale většinovým usnesením prohlášeno za neveřejné. 
 
2) Řádné generální zasedání se schází kaţdé dva roky. Řídí ho president, v 
zastoupení vicepresident. 
 
3) President svolává mimořádné generální zasedání pokud o to poţádá 2/3 členů 
presídia nebo většina členů. 
 
4) Kaţdý člen je oprávněn delegovat odpovídajícího zástupce. 
 
5) Delegáti členů mají v generálním zasedání hlasovací právo stejně jako aktivní a 
pasivní právo volby. Člen, který nezaplatil v probíhajícím hospodářském roce plně 
svůj příspěvek, se můţe účastnit generálního zasedání, nemá ale volební hlas a 
práva volby a nesmí podávat ţádné návrhy. 
6) Kaţdý člen má v generálním zasedání pouze jeden hlas. Výkon hlasovacího práva 
odpovídá členství v sekcích. Řídí se jednacím řádem. 
 
7) Přenesení hlasu jednoho člena na druhého je principielně moţné, na základě 
písemné plné moci. Jeden člen však můţe  zastupovat pouze jednoho člena. 
 
8) Generální zasedání rozhoduje na základě jednoduché hlasovací většiny 
oprávněných hlasů. Hlasování je veřejně a můţe být na ţádost tajné. Při rovnosti 
hlasů se návrh povaţuje za odmítnutý. 
 
9) Pro následující případy je nezbytná 3/4 většina:  
- návrhy týkající se změn stanov Navigy,  
- vyloučení člena,  
- zrušení Navigy. 
 



10) Generální zasedání je usnášeníschopné, pokud je přítomno nejméně 50% 
zástupců členů, popřípadě jsou zastoupeni a jsou svoláni podle řádu. Pokud 
generální zasedání není ve stanovenou hodinu usnášeníchopné, koná se další 
generální zasedání o 30 minut později se stejným programem a bez ohledu na počet 
přítomých členů a je usnášeníchopné. 
 
11) Generální zasedání volí presídium na základě písemných návrhů na dobu 4 let 
ve veřejné nebo tajné volbě. 
Zvoleni jsou dále rozhodčí soud a dva " revizoři účtů". Průbeh volby se řídí jednacím 
řádem. 
 
12) Program řádného generálního zasedání je navrţen presídiem, přinejmenším 
obsahuje povinné body programu. (Viz. jednací řád.)   
 
§11) Presídium 
 
Schází se v následujícím sloţení:  
President, dva vicepresidenti, generální sekretář, pokladník a vedoucí sekcí 
 
1) President je zákonným zástupcem Navigy, v případě překáţky jej zastupuje jeden 
z členů výkonného presídia. 
 
2) Vedoucí sekcí jsou zvolení v sekcích. Kaţdá sekce si volí svého vedoucího, 
proces je popsán v jednacím řádu. 
 
3) Presídium se schází na základě pozvání presidentem nebo pokud o to poţádá 
nejméně 1/3 členů  
presídia. 
 
4) Rozhodnutí jsou přijímána na základě prosté většiny přítomných. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Presídium je usnášeníschopné, pokud je 
přítomno nejméně 50% jeho členů. 
 
5) Úkoly presídia jsou stanoveny v jednacím řádu. 
 
§12)  Výkonné presídium 
 
1) Výkonné presídium je tvořeno: presidentem, dvěma vicepresidenty, generálním 
sekretářem a pkladníkem. 
 
2) Výkonné presídium řídí činnost Navigy mezi zasedáními presídia na základě 
stanov a jednacího řádu. 
 
3) Smlouvy a Navigou převzaté povinnosti musí být podepsány dvěma členy 
výkonného presídia. 
 
§13) Stálé a dočasné komise 
 
1) Presídium má právo vytvářet stálé a dočasné komise a ustanovovat jejich vedoucí 
a členy.  



V kaţdé komisi musí být účasten minimálně jeden člen presídia. 
 
2) Úkoly a odpovědnosti stálých komisí jsou uvedeny v jednacím řádu. Úkoly 
dočasných komisí jsou písemně ustanoveny presídiem. 
 
§14) Vedení sekcí 
 
1) Nejvyšším orgánem v sekci Navigy podle § 3 odst. 1) je vedení sekce pod 
předsednictvím vedoucího sekce. 
 
2) Vedoucí sekcí pracují samostatně ve všech otázkách sportovní činnmosti, úkoly a 
odpovědnosti vedoucích sekcí jsou uvedeny v jednacím řádu. 
 
§15) Písemné dotazníky  
 
1) Presídium a výkonné presídium mají právo učinit svá rozhodnutí na základě 
písemných dotazníků. 
 
2) Nezodpovězení v průběhu lhůty pro odpověď uvedené v dotazníku ( je minimálně 
8 týdnů) platí jako zdrţení se hlasování. Lhůta začíná běţet dnem odeslání členovi 
(poštovní razítko). Odpověď musí být podána ve lhůtě, platí pošt. razítko. Rozhodnutí 
předsednictva bude provedeno na základě prosté většiny došlých odpovědí. 
 
3) Ve vyjímečných případech je přípustné zaslání písemného dotazníku a zpáteční 
odpovědi ve formě telegramu, dálnopisu a faxu. 
 
§16) Odvolání 
 
1) Odvolání proti rozhodnutí presídia a výkonného presídia se podávají generálnímu 
zasedání nebo rozhodčímu soudu. 
 
2) Právo na odvolání mají pouze členové.  
 
3)+ 4)  Odvolání nemá odkladný účinek. Presídium je povinno toto odvolání dát na 
vědomí všem členům a uskutečnit hlasování formou dotazníku podle § 15.   
 
§17) Rozhodčí soud 
 
1) Člen se od okamţiku vzniku jeho členství zavazuje  podřídit se rozhodnutí 
rozhodčího soudu ve všech věcech a rozepřích, které vznikly v rámci činnosti uvnitř 
Navigy. 
 
2) Rozhodčí soud se skládá z 5 osob a je zvolen generálním zasedáním. Rozhodnutí 
jsou činěna jednoduchou hlasovací většinou a jsou konečná. 
 
§18) Rozpuštění Navigy 
 
1) Za účelem likvidace musí být svoláno generální zasedání. 
 



2) Toto je usnášeníschopné, pokud je přítomno nejméně 3/4 členů. Pokud tomu tak 
není, musí být svoláno druhé mimořádné generální zasedání s odstupem 3 měsíců. 
Toto generální zasedání je nezávislé na počtu přítomných členů a je 
usnášeníschopné. 
 
3) Naviga můţe být rozpuštěna pouze se souhlasem 3/4 většiny. 
 
4) Pokud se generální zasedání usnese na rozpuštění, výkonné presídium provéde 
likvidaci podle pokynů generálního zasedání. 
 
5) V případě rozpuštění Navigy bude celý majetek dán k dispozici buď "nástupnické" 
organizaci nebo pokud to není moţné, tak na dobročinné účely. 
Nabytím právní moci těchto stanov předcházející verze pozbývají platnosti.   
Překlad: Ing.Marta Pisarská, Ing.Vladislav Janoušek, prosinec 2010 
 
 
 
JEDNACÍ ŘÁD,  platí od 1.1.2007 ( Geschäftsanweisung – Business Regulation)   
 
Pracovní překlad – není doslovný 
 
Toto pojednání doplňuje stanovy . 
Obsahuje: 
1) obecné definice, 
2) podmínky a členství, 
3) úkoly a odpovědnost orgánů, 
4) hlavní dokumenty, 
5) jazyky, znaky. 
6) závěrečné prohlášení. 
 
1. Obecné definice (zásady) 
 

1.1. Insignie Navigy  
Znak, vlajka, jejich popis 
 
1.2. Akce Navigy 
Popsány typy soutěţí, existují pro ně sady pravidel. 
Presídium vysílá reprezentanta N. na přípravu a realizaci akcí. Náklady nese N. 
Akce N. realizují pouze členské svazy v zemích, kde všichni členové N. se účastnící 
budou mít rovná práva, moţnost realizovat ceremoniál a dodrţovat sportovní zvyky. 
 
1.3.Užití výnosů 
Výnosy N. se uţijí jen pro N.  
Aktivity všech členů nemohou být spojeny s ekonomickými či personálními  
výhodami.   
Členům presídia jsou jejich výdaje propláceny pouze podle platných pravidel a podle 
finančních moţností N. 
Pokud to dovolí finanční situace, můţe N. podpořit organizátory soutěţí. 
 
2. Členství v Navize 
 



2.1. Vznik členství 
Zájemce o členství musí poslat písemnou přihlášku na generální sekretariát. Přikládá 
informace o modelových třídách a počtu členů, podrobnější informace o sekcích, ve 
kterých hodlá působit, vše v angličtině.  
Členy se mohou stát kluby nebo federace, přijetí do N. schvaluje generální zasedání. 
Uchazeč musí prokázat, ţe je jedinou nebo nejznámnější organizací v zemi, za 
kterou se přihlašuje. Rozhodnutí o nepřijetí generální zasedání odůvodnit nemusí. 
Uchazeč o členství můţe být přijat i "podmíněně", nemá však právo volit. 
Právo volit má ten člen, který zaplatí členské poplatky. 
 
2.2. Práva a povinnosti člena 
Členové mohou  
- účastnit se generálního zasedání,  
- prezentovat generálnímu zasedání,  výkonnému presídiu, presídiu a sekcím návrhy 
k rozvoji ....atd....činnosti, 
- přihlašovat modeláře na akce N., 
- přihlašovat se jako organizátoři soutěţí, v souladu se stanovami, 
- N. musí respektovat nezávislost všech členů, 
- členové mají dbát dodrţování všech pravidel a povinností, 
- jestliţe členský svaz nevyšle účastníky na dvě po sobě jdoucí mistrovství, pak je z 
dané země osloven další svaz – zájemce, na "třetí" soutěţ jsou pozvány oba svazy, 
výsledky jejich členů jsou uvedeny v jednom souboru, nejlepší a nejhorší výsledky se 
nepočítají a ten, který dosáhne lepších výsledků, se můţe stát ( stává se ) členem N.  
 
2.3. Členské poplatky 
O výši rozhoduje generální zasedání, zapisuje se do protokolu a je uvedeno v Naviga 
Info.   
Poplatky jsou splatné do 31.5. běţného roku nebo k datu uzávěrky přihlášek do 
soutěţe, koná-li se před 31.3. a svaz se ho účastní. 
Platí se v eurech. 
Výnosy se mohou vyuţít pouze ve prospěch N. 
 
3. Úkoly, odpovědnosti a pracovní postupy orgánů N. 
 

3.1. generální zasedání (rozšíření § 12 stanov) 
Program je navrhován presídiem a musí obsahovat: 
1)  Zahájení presidentem nebo vicepresidentem 
2)  Vyjmenování delegátů a vyhlášení o právu volit 
3)  Prohlášení o kvóru generálního zasedání (quorum) 
4) Schválení programu jednání a jeho případná úprava (volbou) 
5) Zpráva o činnosti presídia mezi generálními zasedáními 
6) Pokladní zpráva a zprávy kontrolní komise 
7) Přijetí a vyloučení členů 
8) Přihlášky 
9) Projednání výše členských poplatků 
10) Přijetí změn stanov 
11) 1x za 4 roky rozpuštění starého presídia 
12) Volba "volební komise" 
13) Volby nového presídia a dalších orgánů 
14) Různé 



Na generálním zasedání mají delegáti (aktivní i pasivní zástupci) v souladu se 
stanovami počet hlasů podle počtu placených sekcí. 
Presídium N. můţe do voleb navrhnout mimo přítomné delegáty i jednotlivé osoby, 
pokud si presídium myslí, ţe jejich práce pro N. je výhodná (přínosná). 
 
Volby výkonného presídia 
Skládá se z presidenta, dvou vicepresidentů, generálního sekretáře a pokladníka. 
 
Příprava před volbami 
Volby jsou oznámeny v N.I. č.4 předcházejícího roku. Hlasování o výkonném 
presídiu se děje na základě  písemných návrhů oprávněných volitelů. Návrhy 
předkládá členská federace nebo staré presídium a musí obsahovat kandidáty na 
všechny pozice. Písemně nejpozdeji do 31.5. volebního roku, poštou na generálního 
sekretáře. Návrhy jsou jsou následně publikovány v N.I. č.2. Pak je umoţněno podat 
nový návh do 31.8. volebního roku. Poté jsou všechny platné volební návrhy 
zveřejněny v N.I. č.3. Je tak dost času pro členské federace k projednání všech 
osobností kaţdého návrhu. Navrhovaní musí souhlasit s funkcí a souhlasit se 
sloţením výkonného presídia. Jedna osoba  můţe být navrţena ve více návrzích. 
Sekretariát připraví seznam, ve kterém jsou uvedeny všechny platné návrhy 
(kombinace). 
 
Realizace voleb 
President nebo pověřená osoba navrhuje volební komisi, skládající se z vedoucího a 
dvou členů. Je-li návrh odmítnut jednoznačnou většinou přítomných, musí být podán 
nový...... aţ se někdo vybere. 
Počítají se hlasy za sekci (podle poplatků), pak za 1 hlas 1 lístek, následuje kontrola 
počtu hlasů, nesmí být víc přijatých jak vydaných. 
(Pozn. překladatele: Další věci – jako u nás.) 
Pro zvolení je nutno mít většinu z moţných hlasů, do 2. kola postupují jen dva návrhy 
s největším počtem hlasů a ve 2. kole vyhrává ten, kdo dostane více hlasů. 
Oznámené výsledky se zapisují do protokolu a předsednictví se předává novému 
presidentovi.  
Ukončení generálního zasedání před úspěšným ukončením volby není moţné. 
Opakované zvolení konkrétní osoby je moţné. 
 
3.2. Úkoly presídia 
Presídium pracuje na základě stanov a rozhodnutí generálního zasedání a je mu 
odpovědné. 
Presídium radí generálnímu zasedání v základních otázkách sportovních aktivit, 
podporuje přípravu a uskutečnění rozhodnutí a dalších kroků. 
Presídium rozhoduje v "legislativním kolečku" o nezbytných vstupech a návrzích 
sekcí, například změnách pravidel. Konzultuje to s komisemi, jsou-li jaké, avšak 
nebere v potaz zcela základní otázky, ty řeší generální zasedání. Následující úkoly 
vyvstávají z : 
1) realizace rozhodnutí generálního zasedání, 
2) koordinace a podpry spolupráce jednotlivých sekcí, 
3) public relations, 
4) přiřazení, přípravy a realizace MS a dalších akcí v modelářském sportu. 



Řešení přidělených úkolů presídium N. provádí vţdy v úzké spolupráci s jednotlivými 
sekcemi a členy N. Pokud v průběhu volebního odbobí odejde člen presídia (do 
důchodu - sloţí funkci), platí do následného generálního zasedání N. tyto pravidla: 
- odejde-li president, nastupuje vicepresident, 
- odejde-li vecepresident, pozice se nemusí obsadit, pokud ovšem nechce odejít i ten 
druhý, 
- odejde-li generální sekretář, jeho místo zaujme vicepresident, 
- dtto u pokladníka 
- odejde-li vedoucí sekce, nahradí jej sekcí nově zvolený kandidát. 
 
Presídium N. má právo 
1) Rozhodovat všechny otázky ohledně světové organizace modelářského sportu, 
které neřeší generální zasedání. 
2) připravovat a vypracovávat rozhodnutí  a nebo podívat vlastní návrhy. 
3) Účastnit se konferencí nebo schůzek komisí sekcí a být zde vyslyšeno nebo 
prezentovat zde své návrhy. 
4) Ustavovat stálé nebo dočasné komise prezídia. 
5) Rozhodovat o přijetí MS a dalších soutěţí, pomáhat připravovat a sestavovat, 
taktéţ potvrzovat nebo zamítat navrhované sestavy rozhodčích na danou soutěţ. 
6) Kontrolovat mezinárodní soutěţe na dodrţování pravidel N. 
7) Vytvářet a měnit obecná soutěţní pravidla platná pro všechny sekce, potvrzovat 
nebo odmítat změny navrhované sekcemi ( viz dále). 
8) Vyznamenávat členy, jednotlivce nebo instituce. 
9) Ocenit odcházející členy presídia N. titulem "čestný člen presídia". 
 
Presídium má za povinnost 
1) posilovat a prohlubovat respekt N. při naplňování  mezinárodních úkolů, 
2) bez odkladu předávat návrhy přijaté od členů odpovědným orgánům nebo je 
prodiskutovat na dalším zasedání presídia a navrhnout příslušné rozhodnutí, 
3) podávat zprávu o dokončených úkolech generálnímu zasedání nebo vypracovat 
písemnou zprávu, 
4) vytvářet plány pro budoucí rozvoj N., například finanční plán. 
 
Úkoly členů presídia 
1) President 
- je statutárním zastupcem Navigy, zastupuje jej jeden z členů výkonného presídia, 
- řídí práci presídia a výkonného presídia v souladu s plány 
- je odpovědný generálnímu zasedání za práci presídia, 
- je odpovědný za provedení rozhodnutí generálního zasedání, 
- reprezentuje N. na oficiálních akcích 
2) Vicepresidenti 
- zastupují presidenta, 
- plní úkoly presidenta, jsou-li pověřeni nebo delegováni, 
- jsou ţádáni generálním zasedáním či presidentem o plnění speciálních úkolů, 
- musí plnit přidělené úkoly v termínech dle stanov a (organizačních) hospodářských 
regulí, 
- jsou odpovědní presídiu za své aktivity 
3) Generální sekretář 
- spolupracuje se všemi členy presídia, je odpovědný za management (spíše 
program) generálního zasedání, 



- je odpovědný za korespondenci ve smyslu stanov a jednacího řádu, 
- připravuje zasedání presídia a generálního zasedání. 
4) Pokladník 
- je odpovědný za finanční zájmy Navigy, 
- schvaluje výdaje v souladu s platebním řádem, rozhodnutím presídia a generálního 
zasedání, 
- je povinen podávat zprávu o stavu financí k 31.10. a informovat včas organizátory 
šampionátů 
o platbách členských poplatků v daných sekcích tak, aby mohlo být rozhodnuto o 
povolení jejich účasti, 
- předepisuje výši členských poplatků, je povinen řešit nedoplatky 2 měsíce po 
splatnosti, 
- je odpovědný generálnímu zasedání a presídiu N. 
5) Vedoucí sekcí 
- spravovat sekce N. a realizovat rozhodnutí presídia a generálního zasedání ve 
svých sekcích, 
- mohou reprezentovat N. na oficiálních akcích sekce, 
- jsou odpovědni za samostatné vytváření návrhů sekcí za přidělení a realizaci akcí a 
soutěţí, za nezbytnost pouţití a interpretaci pravidel stejně jako za navrhování a 
přihlašování rozhodčích, 
- jsou odpovědni za vytváření a uplatňování změn pravidel specifických pro jejich 
sekci a za vytváření příslušných návrhů presídiu a generálnímu zasedání 
- jsou odpovědni za nezbytné seznamy a statistiky za svoji sekci a tyto výsledky musí 
prezentovat presídiu kařdý rok, 
- jsou odpovědni presídiu, generálnímu zasedání a své sekci. 
 
Pracovní metody presídia 
1) Presíduim organizuje konfernce na vyţádání (podle shody) minimálně jednou 
ročně, potvrzeny presidentem nebo z jeho pověření generálním sekretářem. 
President vede konferenci, můţe být zastoupen členem presídia. Speciální 
konference mohou být podle potřeby svolány presidentem. Řeší speciální úkoly nebo 
aktuální věci, pro které byla konference svolána. 
2) Program konferencí vyvstává na základě potřeb a skutečností. Návrhy změn 
programu musí být schváleny v presidiu prostou většinou. Konference začínají 
určením kvóra a potvrzením zápisu z poslední konference. 
3) Všechny konference presídia a speciální konzultace musí být protokolovány. 
Sekretář je určen vedoucím konference a je potvrzen presidiem. Zápisy musí být 
výstiţné a rozhodnutí musí být zadokumentováno doslovně. 
4) Učiněná rozhodnutí jsou publikována v N.I.. Všechny dokumenty potřebné k 
projednání musí být zaslány minimálně 4 týdny předem všem členům presídia. 
 
3.3. Výkonné presídium 
Je řídící částí presídia. Řídí aktivity mezi presídii na základě stanov. 
 
3.4. Auditor (kontrolor) 
Kontroloři jsou povinni kontrolovat pokladnu minimálně před generálním zasedáním. 
Mají také právo provést další kontroly na základě svého uváţení. 
 
3.5. Čestný president a čestný čeln presídia 



Mohou se účastnit akci N., mají pouze "hlas poradní", ve speciálních případech 
reprezentace mohou  zastoupit presidenta. Nehlasují. 
 
3.6. Komise presídia 
Stálé a dočasné komise jsou výkonnými a poradními orgány presídia N. a jsou mu 
odpovědné. Jsou přímo podřízené presídiu a pracují na na základě programu 
přiděleného jim presídiem. Rozhodnutí komisí musí být schváleno schváleno 
presídiem Člůenové komisí mohou být jmenováni generálním zasedáním nebo 
presídiem. Jsou navrhováni buď svazy nebo členy presídia.  Pro ochranu šíře a 
demokratičnosti spolupráce všech členů presídia je nutno brát v potaz obsazení 
komisí ve vzathu k členským zemím. 
Stálé komise – jsou nově ustanoveny na konci volebního období, přeskupení členů 
komisí je moţné. Komise jsou sestavovány ve vztahu k mnoţství přidělené práce a 
skládají se minimálně ze 3 osob. Konzultace (jednání) komisí musí být zaznamenány 
a na vyţádání předloţeny presídiu. 
 
3.7. Sekce 
1) Jsou autonomními orgány N. (Uveden seznam sekcí.) Změna počtu sekcí 
vyţaduje 3/4 vetšinu v generálním zasedání. Návrh na změnu musí vzejít z 
dotčených sekcí na presídiu. kde musí být detailně prověřen a předloţen 
generálnímu zasedání na hlasování. 
2) Sekce pracuje nezávisle při organizaci akcí N. Rozhodnutí sekcí musí být 
předkládány presídiu a v základních otázkách potvrzeny generálním zasedáním. 
3) Jsou vedeny vedoucím sekce, ten je volen výhradně členy sekce a dostává se do 
presídia, kde reprezentuje sekci. 
Volba vedoucího sekce 
1) Volba v sekci se koná na kaţdém MS, tajným hlasováním, volební období je tedy 
2 roky. 
2) Kaţdý člen sekce je oprávněn poslat do voleb svého delegáta. 
3) Delegáti určí tříčlennou volební komisi prostou většinou hlasů. 
4) Osoby přítomné pro volbu mohou být navrhovány písemně nebo ústně, je-li 
kandidátů více, volba probíhá podle pořadí podaných návrhů. 
5) Opakované zvolení je moţné. Nepřítomná osoba můţe být vybrána pouze v 
případě opakovaného zvolení a v případě písemného návrhu. Proti znovuzvolení 
můţe podat generální zasedání písemné veto. 
6)  Princip volby a kola – jako u voleb presídia, ale pokud ve 2. kole bude stejný 
počet hlasů a toto by se opakovalo 3x, stávající vedoucí sekce zůstává ve funkci. 
Není-li to z jeho strany moţné, mezi kandidáty rozhodne los. 
 
Pracovní metody sekcí 
1) Vedoucí sekce ustavuje ve své sekci komise dle svého uváţení, s ohledem na 
třídy. Má právo určit vedoucího komise. 
2) Kaţdý člen sekce má právo do kaţdé komise dodat maximálně dva členy. 
3) Práce v sekci se odehrává písemně, setkání jsou svolávána na vyţádání. 
4) Jednání sekcí se protokolují a jsou předány presídiu na dalším zasedání. 
 
Práva a povinnosti sekcí 
1) Vedoucí sekcí jsou odpovědni presídiu a generálnímu zasedání. 
2) Sekce mají právo 
- přepracovávat soutěţní pravidla své sekce  



- připravit změny pravidel, předvést a nechat potvrdit presídiem 
- vypracovat návrhy a přidělení a realizaci soutěţí 
- organizovat vzdělávání rozhodčích své sekce na základě rozhodcovského řádu 
- sestavovat seznamy rozhodčích stejně jako sestavovat návrhy rozhodčích pro akce 
N. 
- organizovat a kontrolovat práci svých komisí. 
3) Sekce mají za povinnost 
- uspořádat v průběhu MS aspoň jeden diskusní večer se všemi aktivními účastníky 
ohledně otázek a aktuálních témat a pravidel, toto zapsat a prtezentovat na 
následném presídiu 
- vypracovávat seznamy a statistiky, které jsou nezbytné pro soutěţe v dané sekci a 
kaţdý rok je prezentovat presídiu 
- prezentovat sloučené návrhy presídiu 
4)  Presídium můţe pouze přijmout nemo odmítnout, nikoliv však měnit prezntované 
návrhy, pokud jsou v rámci zmíněných práv a povinností sekce. V případě odmítnutí 
(veta) je sekce informována s písemným odůvodněním. Presídium můţe dát sekci 
návrhy na změny. V případě přijetí návrhu je platný  a publikovaný v N.I. a účinnost je 
určena presidentem. 
 
4. Základní dokumenty Navigy 
 

4.1. Jsou jimi  
1) Stanovy 
2) Pravidla jednání (jednací řád) 
3) Pokladní řád 
4) Soutěţní pravidla 
5) Pravidla pro rozhodčí 
6) Návod na přihlášení, k přidělení a realizaci MS a dalších akcí 
7) Ceremoniální řád 
8) Návod na oceňování čestnou jehlou 
 
4.2.  Presídium je odpovědné  
za rozvoj, změny a dodatky základních dokumentů. Pokud má být změněn dokument 
1 – 3, je nutný souhlas generálního zasedání. 
Presídium můţe dělat příslušné návrhy. 
Pro dokumenty 4 – 7 mohou být návrhy podávány sekcemi a presídiem potvrzeny. 
 
4.3. Každý člen svým přijetím  
do N. souhlasí s dodrţováním a uţíváním základních dokumentů. 
 
5. Jazyky 
 

Od roku 2008 je angličtina jako oficiální jednací jazyk ve všech případech. 
 
6. Ocenění Navigy 
 

6.1. Za "vynikající" práci se uděluje jehla a cetifikát 
6.2. V případě skvělých výsledků sportovních mohou být oceněni sportovci 
 
7. Závěrečné ustanovení 
 



7.1. Tato pravidla vcházejí v platnost rozhodnutím presídia dne 1.1.2007 
 
 
Překlad: Ing.Jiří Janoušek, listopad 2010 
 
 



Jednací řád Navigy ve stručném schématu  
 

Orgán 
 

Činnost 
 

Poznámky 
 

Generální 
zasedání 

1) volby presídia 
2)  přijetí a vyloučení členů 
3)  rozhoduje  o změně stanov 
4) rozhoduje o zásadních věcech 
 

Rozhoduje o věcech podle stanov a o věcech, které 
k rozhodnutí předloţí presídium - o kterých nerozhodlo 
z různých důvodů 

Presídium 
 

1) příprava presídia 
 
2) tvorba komisí podle svých potřeb 
 
3) kontrolní činnost 
                      

 
 
- např. k úpravám pravidel – všeobecných, sekčních, 
ekonomické věci … 
 
- můţe být přítomno na jakékoliv akci 

 4) rozhoduje   - o změnách všeobecných pravidel 
- o změnách sekčních pravidel 
- o všech návrzích od sekcí 
- o  věcech dotýkajících se rozhodčích 
- o výstupech z komisí 
- o všech přijatých návrzích, které nerozhoduje G.Z. 
- o všech přijatých návrzích obdrţených od členů 
 

výkonné 
presídium 

Řídí aktivity mezi presídii  
 

 

Sekce 1) tvorba komisí podle svých potřeb 
 
2) tvorba návrhů 
 
 
 
 

- pro řešení problémů sekce, končí vznikem návrhu pro 
vedoucího 
 
- návrhy změn pravidel všeobecných, 
- návrhy změn pravidel své sekce 
- návrhy na přidělení a realizaci soutěţí a jiných akcí sekce 
- návrhy na sloţení týmů rozhodčích na svých soutěţích   



3) Rozhoduje  
 

 
- volbou rozhodne o vedoucím sekce  

Zpracoval: Ing. Vladislav Janoušek, listopad 2010  
 
 



Komentář k jednacímu řádu Navigy 
 

Sekce Navigy 
Sekce je označována za autonomní orgán, ovšem její automnost končí podáním 
návrhu na presídium. 
Jediné, v čem můţe sekce rozhodnout, je výběr vedoucího sekce a zřízení či zrušení  
komise. 
Ve všem ostatním rozhoduje presídium. 
 
Záleţí na vedoucím sekce Navigy, zda bude při řešení  jakéhokoliv problému (tj. 
např. i při změně pravidel) postupovat sám nebo si na to zřídí komisi. 
Komise nebo on sám vytvoří návrh na řešení ( na změnu) a předloţí jej k rozhodnutí 
presídiu.  
Výstupem ze sekce je tedy vţdy jen její návrh presídiu! 
Presídium návrh posoudí a rozhodne, zda jej přijímá nebo jej odmítá. Nesmí jej 
změnit, můţe ale dát sekci návrh na (jiné) řešení.  
Komunikace v sekci je především písemná, pravidelná schůze sekce se koná vţdy 
na MS. 
 
Presíduim Navigy 
Je sloţeno z výkonného presídia a z vedoucích jednotlivých sekcí. 
Výkonné presídium se setává z presidenta, dvou vicepresidentů, generálního 
tajemníka, pokladníka. 
Výkonné presídium je voleno na generálním zasedání, vedoucí sekcí jsou do 
presídia delegováni na základě voleb v sekci. 
Jak patrno ze schématu, presídium je orgánem, který rozhoduje ve všech provozních 
záleţitostech, rozhoduje o "denním chodu"  Navigy.  Presídium se schází 1x ročně. 
Mezi schůzemi presídia "řídí aktivity" Navigy výkonné presídium. 
Protoţe v jednacím řádu není pro výkonné presídium uvedeno ve vztahu k presídiu 
ţádné omezení, znamená to, ţe můţe rozhodovat o stejných věcech jako presídium.  
 
Generální zasedání Navigy 
Nejvyšší orgán Navigy se schází 1x za dva roky. Jeho hlavním smyslem je 1 x za 4 
roky provedení voleb presídia, dále pak rozhodování v "zásadních" věcech v tabulce 
uvedených a ve vecech, ve kterých – z různých důvodů – nerozhodlo presídium a 
doporučilo je k rozhodnutí jemu.  
Jemu na úrovni v našem svazu stojí konference KLoM. Svaz na jednání repezentují 
vyslaní účastníci. 
Pro hlasování platí princip "čím více placených sekcí, tím více hlasů". 
 
 
Zpracoval: Ing. Vladislav Janoušek, listopad 2010 
 
 
 
   
 
 
 

 



Autorská práva a dokumenty Naviga 
 

V souvislosti se šířením pravidel a jiných předpisů Navigy se střetávám s obavami 
týkající se  pojmu 
© - copyright .  
Nejprve něco z dokumentů Navigy:  
1) Stanovy Naviga uvádí: 
§2 Cíle a úkoly 

1) Naviga má za cíl rozvíjet,podporovat, rozšiřovat a pečovat o lodní modelářství, o 
lodní sport, pečovat o přátelské vztahy mezi všemi členskými svazy a sportovci, s 
vyloučením politické, rasistické, náboţenské a podnikatelské činnosti. 
2) Jednací řád Navigy uvádí: 
4. Základní dokumenty Navigy 

4.1. Jsou jimi  
1) Stanovy 

2) Pravidla jednání (jednací řád) 
3) Pokladní řád 

4) Soutěžní pravidla 

5) Pravidla pro rozhodčí 
6) Návod na přihlášení, k přidělení a realizaci MS a dalších akcí 
7) Ceremoniální řád 

8) Návod na oceňování čestnou jehlou 

  
Je jasné, ţe kaţdý člen musí mít tyto dokumenty přístupny. Protoţe Naviga je 
právnická osoba, jejími členy jsou právnické osoby (svazy), jejímiţ členy jsou osoyb 
fyzické - tyto dokumenty musí být přístupny kaţdému členu SMČR (sportovec – viz 
stanovy N.).  
Nemoţností šířit a překládat svá pravidla pro potřeby svých členů by byla Naviga 
sama proti sobě. 
Existence "originálního" dokumentu v jednom určeném jazyce je nutná, je to vlastně 
etalon.  
Nesouvisí to ale "copyrightem". 
Pokud národní svaz jako člen provede překlad těchto dokumentů do úředního jazyka 
svých členů, znamená to pouze to, ţe dokument je k dispozici členům i v neoriginální 
formě. Nelze jí v případě "mezinárodního"  sporu argumentovat   
Pokud by nebyly dokumenty organizace rozšiřovány mezi členy a sportovce, 
nemohla by organizace fungovat. 
Proto jsou označeny za základní dokumenty. 
 
A nyní něco k zákonu č. 121/2000, označovanému zkráceně jako "autorský zákon". 
Nejprve ale - co jsou dokumenty Navigy označené "copyrightem"?  
Dokumenty jsou metody, postupy, pravidla jednání, algoritmy výpočtů atp. V průběhu 
času jsou měněny. Nejsou "dílem".  Nenaplňují ustanovení zákona o tom, co to dílo 
je. 
Vznikají jako jako kolektivní produkt měnící se v čase a jsou určeny k nekomerčnímu 
uţití uvnitř organizace pro uţívání členy, sportovci a také mimo ni – mají-li slouţit k 
získávání členů.  
Autorský zákon řeší práva tvůrců díla ve vztahu ke komerci.  

© - copyright  = autorské právo 



Tato značka není na dokumentech uváděna z důvodů  zákázu uţívání členy – 
sportovci ve formě kopií či překladů pro jejich potřeby v rámci chodu organizace či k 
propagaci organizace.  
 
Pokud  by snad dokumenty Navigy byly uznány za „dílo“ v duchu zákona, pak Naviga 
jako vlastník kolektivního díla se můţe domáhat ochrany svých práv tehdy, zjistí-li 
jejich komerční vyuţití kýmkoliv či pokud kdokoli by vydával tyto dokumenty za své 
dílo.  
 
A ještě poznámka – k ochraně autorských práv není autor povinnen tuto značku 
uvádět. Platí i bez ní. 
 

10.2.2011 
Ing.Vladislav Janoušek 
 
 
2. 3. Zápis č. 1/ 2001 ze zasedání předsednictva KLoM ČR  
 

 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_59.pdf  
 
 
 
2. 3. Výstava „Lodě světových válek otevřena“. 
 
 Výstava , která shromáždila 26 modelů válečných lodí, části lodí a také 4 
modely s parním pohonem je instalovaná ve čtyřech výstavních síních 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, které je 40m vzdálené od náměstí. 
Všechny modely našich 18 výborných modelářů jsou umístěn ve vitrínách a 
tedy dobře chráněny. Již návštěvnost od vernisáže v nedělním odpoledni 20. 4. 
za první týden téměř 300 návštěvníků je dobrou propagací našeho modelářství. 
K výstavě je vydán barevný katalog s fotografiemi vystavených modelů a texty 
stručně pojednávající o skutečné lodi, modelu i autorovi modelů, případně i 
úspěšnosti na soutěžích. 
 Výstava potrvá do neděle 17. 4. kdy bude v poledne ukončena. Současně 
od pátku do nedělního dopoledne bude ještě rozšířena o účast dalších modelů 
jiných tříd v rámci celostátní soutěže ( MČR) sekce C – tedy stavitelů maket. 
 Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin s polední 
přestávkou od 12 do 13h. 
 Pokud Vás zajímá, přijeďte se podívat – je na co! 
 

                 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_59.pdf


 
 
 
 
 
  
2. 4. Školení rozhodčích pro soutěže žáků a sekce NS. 
 
 Poměrně za malé účasti jen 13 frekventantů , z toho 8 nových zájemců o tuto 
práci na modelářských soutěţích. Toto školení bylo pro rozhodčí v sekcích NS a 
Mládeţ+EX. Velké skupině rozhodčích, kteří mají přeškolení v roce 2007 ještě letos 
licence platí, ale pro příští rok uţ budou bez oprávnění. Začátkem května ještě 
separátně proběhne školení rozhodčích pro sekci M a po úpravě seznamu 
rozhodčích bude platný seznam vyvěšen na stránkách svazu modelářů. 
 
 Novými rozhodčími se od letošní sezóny stávají : 
 R 12 Ing. Jiří Piller, Admiral Jablonec  oprávnění pro sekci :NS 
 R 13 Ladislav Douša, KLoM Písek      NS 
 R 16 Ing. Jaroslav Pešek, KLoM Kolín     NS  
 R 18 Svatopluk Komosný, KLoM Blansko    Ţ 
 R 20 Pavel Dostál, Admiral Jablonec     Ţ, NS 
 R 21 Jiřina Dostálová, Admiral Jablonec    Ţ, NS  
 R 22 Ing. Petr Chlup, KLoM Blansko     Ţ 
 R 28 Milan Podrazil, KLoM Blansko     Ţ, NS 
 
Přejeme bezchybné rozhodování v jejich prvním roce této činnosti. 
 
 
2. 5. Poprvé bez žákovského mistrovství ? 
 
 Vrcholová soutěž pro mladé lodní modeláře byla vždy jakousi vlajkovou 
lodí celého lodního modelářství a přitahovala k další činnosti mladé i ve věku 
juniorském. 
 Pro letošní rok se dost laxně předsednictvo KLoM ČR s tím, že se tato 
akce nebude konat smířilo. Přesto snad ještě jiskřička naděje doutná, jak jsem 
se dozvěděl při školení rozhodčích. Pokud by došlo k obratu ihned bych Vás 
na stránkách svazu informoval. 
          J. Lejsek, 
sekretář KLoMČR 
 
 
 
 

 
2. 6.  S p o l e č e n s k á   k r o n i k a 
 
 
Tak to se nám těch oslavenců pěkně sešlo ! 
 
 



26. 01. Jan Jakubec, KLoM Turnov – 65 let 
 
 O kulatinách jsme psali obšírněji, tak dnes jen to přání zdraví, aby 
sloužila dobře ocel v těle a neutuchal sportovní zápal jednoho 
z nejvytrvalejších „efeserkařů“. 
 
 
01. 02. Jaromír Raška, KLoM Přerov – 50 let 
 
 Tak už i efeserkařský Novotného rodinný klan  přibral léta a do let 
Abrahámových dospěl i Jára. Tak dobré nervy, zdraví,  radost ze svých, i 
výkonů mladých a životní pohodu.   
 
 
 
18. 02. Ing. Zdeněk Hanzlík, KLoM Vltava Č. Budějovice – 55 let 
 
 Oproštěn starostí předsedy našeho klubu, se Zdeněk pilně věnuje růstu 
výkonnosti svého synka  ve třídách elektro modelů. Daří se atak jistě 
spokojeně očekávají letošní sezónu. Přejme Zdeňkovi ať se jim modelařina 
daří, ať příliš nezlobí záda a lázně ať pomáhají.  
 
 
10. 03. Evžen Šerý, NAVI studio Plzeň – 60 let  
 
 Stavitel pěkných plachetnic se vkrádá mezi seniory modeláře. Důležité je 
že má stále chuť tvořit a těšíme se na jeho účast na soutěži C v Mýtě. Tak tam 
pak můžeme k přání poklepat i rukou – tak jak to má být. 
 
 
24. 03. Miroslav Petr, KLoM Mor. Budějovice – 60 let 
 
 Co vznikla skupina FSR-V je Mirek u toho. Dlouho sám závodil, ale 
mladším už je spíš známý jako pořadatel efeserkařských soutěží až do 
předůoňského roku a jako dlouholetý předseda Klubu v Moravských 
Budějovicích. Hodně zdraví Mirku. 
 
 
 
 
31. 03. Jaroslav Zeman, KLoM Proboštov – 70 let 
 
 Nestárnoucí modelář – maketář, který si poslední dobou oblíbil 
natáhnout na nohy holínky a brouzdat se při regatách plachetnic po březích 
našich vod řídit si plachetnici, místo slalomové jízdy maket NS jako dříve. Tak 
ať nohy i celé tělo poslouchají a stále se daří.  
 
 
09. 04. Karel Egrt, KLM – 65 let 
 



 A další z řady stavitelů skutečně krásných maket plachetnic a dříve i 
modelů pro třídu, ve které modely předvádějí různá tematická vystoupení. 
Hodně zdraví zdar v modelařině.   
 
 
10. 04. Luboš Runkas, KLoM Mor. Budějovice – 60 let            
 
 Jeden z našich spolehlivých a úspěšných reprezentantů ve třídách 
FSR_V . Připomeňme alespoň 2.místo na MS 1995, kdy na staru bylo ve třídě 
FSR-V15 96 závodníků ze 36 zemí ! , ale i loňské finále MS ve třídě  FSR- V35. 
Přejeme další úspěchy a zdraví a na tu šedesátku radši moc nemyslet.    
    
 
      Souhrnně všem za KLoM ČR Jirka Lejsek 
 

 

16.4. Jiří Kropáček - KLoM Vltava Č. Budějovice - 60 let 

 

Jirku Kropáčka jsem poznal jiţ v osmdesátých letech minulého století. Jeho syn 
byl v tu dobu úspěšný člen ţákovského krouţku vedeného Karlem Filipem a Jirka 

nechyběl na ţádné soutěţi, kterou jsme pořádali. 
V tu dobu také začal sám se stavbou maket. 
Pamětníci si velmi dobře pamatují, jak na mnoha 
soutěţích v Č. Budějovicích „U Škodovky“ byl 
nejen platným organizátorem, ale i dokonalým 
bavičem okolí. 

Syn s modelařinou skončil, na čas skončil i 
Jirka, ale ten se po čase k modelům lodí vrátil a 
stal se jedním z významných členů KLoM 
Ledenice. Byl úspěšným soutěţícím i velmi 

platným členem týmů pořádajících velké soutěţe včetně MS NAVIGA NS 2005 
v Borovanech. 

V roce 2007 byl jedním ze zakladatelů KLoM Vltava Č. Budějovice a od té doby 
je jeho významným členem. V posledních letech sice zanevřel na mistrovské soutěţe 
v ČR, ale je pravidelným účastníkem naprosté většiny soutěţí maket v sousedním 
Rakousku. Je ale otázkou, jak dlouho jej tam ještě budou srdečně vítat, protoţe kam 
přijede, tam suverénně vyhraje. 

V loňském roce jsme Jirkovo zásluhy ocenili udělením funkce kulturního 
referenta klubu, která ho opravňuje ke zvýšení jeho aktivity při zajišťování zábavy 
členů klubu. 

Do dalších let přeji hodně zdraví, málo smutných kolegů a hodně nových 
povedených modelů.  

Za KLoM Vltava Č. Budějovice 
 

Zdeněk Hanzlík 
P.S. pro zasvěcené: 



Oblíbené Jirkovo číslo je 77. 
 

 
 
3.  S P O R T O V N Í   Z P R Á V Y 
 
 
 
3. 1. Ze sekce C 
 
 Mistrovství ČR  sekce C ve stavbě modelů se uskuteční ve dnech 15. – 
17. 04. 2011 v prostorách Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v návaznosti 
na probíhající výstavu modelů „LODĚ MSVĚTOVÝCH VÁLEK“. 
 
 
 
3. 2. Ze sekce FSR 
  

Zahajovací závod letošního MiČR se uskuteční 14. – 15. 05. v Oseku nad 
Bečvou 
 
 
3. 3. Ze sekce M 
 
 06. 05. Se uskuteční v Náchodě v restauraci Na plovárně školení 
rozhodčích této sekce, které povede vedoucí sekce Ing. Ivan Kneys. 
 Seriál závodů MiČR sekce M – elektromodely se uskuteční ve dnech 07. -
08. 05. Na rybníku Podborný v Náchodě. 
 
 
3. 4. Ze sekce NS 
 
 První a druhá soutěž sekce NS pro seriál MiČR se uskuteční v termínu 
27. – 29. 05. na Boleveckém rybníku v Plzni. 
 Mezinárodní soutěž pouze pro plachetnice třídy NS-NSS jako součást 
Evropského poháru NSS uskuteční 05. - 08. v rekreačním areálu  Kristýna 
v Hrádku nad Nisou. 
 
 
3. 5. Ze sekce S  
 První závod seriálu MiČR pro třídu F5-E se uskuteční na písníku 
Hradišťko u Kolína v termínu 14. 05. 2011. 
 Mezinárodní závod Evropa cup – F5-M se jede ve dnech 04. – 05. 05. 
rovněž na písníku Hradišťko u Kolína. 
 
 
3. 6. Ze sekce Mládež a EX 
 První soutěž seriálu MiČR třídy EX se uskuteční 30. 04. Na vodní nádrži 
v Sedlejově  



 Současně a den následující se uskuteční na stejném závodišti i soutěžní 
klání Moravského poháru ve třídách EX-500, Fč, Eco mini Standart a Eco mini 
Expert. 
 
 

Ještěě něco z výstavy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


