
 

Z P R A V O D A J 
7 5  /  2 0 1 1 

 

                                   
 
 

 
 
 
 

KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
Č E R V E N    2 0 1 1 

 
 



2 
 
KLoM ČR - Z P R A V O D A J   č.   75 -  Č E R V E N    2 0 11 
Nepravidelná informační tiskovina,  pro členy  KLoM ČR 
Vydává: Předsednictvo Klubu lodních modelářů České republiky 
Redakční zpracování a expedice : Jiří Lejsek 
Jazykově neupraveno-příspěvky uveřejňovány tak jak dojdou 
Uzávěrka tohoto čísla  14. 06. 2011 , dalšího 20. 09. 2011        
 
Adresa předsedy Svazu modelářů České republiky: 
Mgr. Miroslav Navrátil, U Pergamenky 3, 170 00  P r a h a  7 
TEL/ FAX : 2667 22222 - E-mail: navratil@svazmodelaru.cz  
IČO : 00 539 350 
Internetová adresa : www.svazmodelaru.cz  
Bankovní spojení : č.účtu 54931 - 011 / 0100, KB Praha  7, U průhonu 32 
Adresa předsedy  Klubu lodních modelářů České republiky: 

Ing. Vladislav Janoušek, Cihlářská 8, 695 03 Hodonín 
TEL / FAX : 518 344 525                        
E-mail: janouskovi@email.cz  
Adresa redakce Zpravodaje a tajemníka KLoM ČR : 
Jiří  Lejsek, Pivoňkova 946,  517 41  K o s t e l e c   nad  Orlicí          
TEL /FAX : 494  323 034    
E-mail :  lejsek.kostelec@iol.cz   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBSAH : 
 
1. Úvodník  
 
2. Organizační zprávy 
 
2. 1 Přečtěte si všichni - Bolevák 
2. 2. Ohlédnutí za výstavou „Lodě světových válek“ 
2. 3. Školení rozhodčích pro rok 2011 
2. 4. Seznam rozhodčích lodního modelářství platný pro rok 2011 
2. 5. Akce pro mládeţ budou ! 
2. 6. Společenská kronika. 
 
 
3. Sportovní zprávy 
 
3. 1. Ze sekce C 
3. 2  Ze sekce FSR 
3. 3. Ze sekce M 
3. 4. Ze sekce NS 
3. 5. Ze sekce S 
3. 6. Ze sekce Mládeţ a EX 
 
 

mailto:navratil@svazmodelaru.cz
http://www.svazmodelaru.cz/
mailto:janouskovi@email.cz
mailto:lejsek.kostelec@worldonline.cz


 
3 
 
 
 
1. Ú V O D N Í K 
 
 
 

Je červen 
 
a hnedle zas bude půl roku za námi. 
Rok od roku mi ten čas plyne rychleji! Bejvávalo, ţe týden byl dlouhá 
doba. 
 
Naše soutěţní sezona je taky zhruba uprostřed, v sekcích utěšeně 
naskakují výsledky …. 
 
Nejsem soutěţivý typ, na soutěţe ale jezdím.   
Setkat se. 
Soutěţení patří k naší činnosti, je to svým způsobem realizace našeho 
umu a nezřídka značných investic, ale …. nezapomínejte, ţe jsme 
občanské sdruţení a ţe je to jen a jen naše soukromá zábava. 
 
Toţ ty soutěţe neberte zas aţ  tak váţně,  ono se vůbec nic nestane, 
jestli mistři budete nebo nee. Širší okolí o tom stějně nic neví.  
(To „nee“  je „moravsky“, abych citoval „klasika“ z našich řad.) 
 
Bude pak na těch setkáních, kterými naše soutěţe především mají být, 
méně nervozity, handrkování, protestů a skupinkování.  
Bude určitě více toho sdruţování a pohody. 
 
Přeju kaţdému, ať si na soutěţích uţívá toho, pro co tam jezdí. 
 
 
Ing.Vladislav Janoušek 
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2. 1.  Nejen pro NSkáře – přečtěte si všichni ! 
 

Bolevák 
Přijde mi jakýsi inspirující. 
Pro pořádek – Bolevecký rybník v Plzni. 
To nám takhle v neděli 29. května 2011 končila druhá seriálová soutěţ 
NS, kdyţ Standa  Jíša po „dekorování vítězů“ pronesl: 
„Je mezi námi řada těch, kteří soutěţe nevyhrávají, ale roky na ně 
jezdí. Smekám před nimi.“   
A opravdu smeknul! 
Jeden známý maketář a rozhodčí mi svého času řekl:  
„Na soutěţe jezdím vyhrát!“ 
Bylo to  v červnu, před dvěma léty, opět na Boleváku, kdyţ jsem při 
vyhlášování vítězů za sebou uslyšel: 
“To je taková soutěţ o ničem, „samá druhá garnitura.“ 
Nebudu psát, ţe první, co mě tehdy v duchu napadlo, bylo „blbec“.  
Povaţuju to za zbytečné. 
Slovník cizích slov, SPN 1998: heslo „Garnitura“, cituji: 
2) Hov. Skupina osob spojených společnou činností (např. vládnoucí g.) 
Soutěţící vţdycky  můţeme rozdělit na dvě skupiny - na ty, co jsou stále 
nebo hodně často „na bedně“ a na ty, co se tam nikdy nedostanou. 
V první garnituře budou u kaţdé třídy v průměru asi 4 lidi.  
Zbytek je druhá garnitura  –  neboli „křoví“.  
Křoví zdůrazňuje vítězství těch, kteří na soutěţe jezdí vyhrávat. Jaké by 
bylo jejich vítězství bez křoví?    
Proč byla na té soutěţi  před dvěma léty „jen“ druhá garnitura? Inu 
nejspíš proto, ţe ta první taktizovala – co stačí k vítězství? Kdyby se 
však započítávaly do seriálu všechny soutěţe, nebylo by pravděpodobně 
soutěţí,  kde by byla jen  „samá druhá garnitura“.  A jejich kolega by se 
tehdy určitě cítil lépe! Jak se asi tehdy cítíl takový „prvogarniturní“ vítěz, 
kdyţ musel stát na bedně s někým, kdo se tam dostal  je 
„nedopatřením“? 
Na „bednách“ se nám v NS uţ léta v podstatě střídají stále stejní. První 
garnitura.  
A co druhá garnitura?  Podle zásady „na soutěţe jezdím vyhrát“, by 
neměla mít důvod na soutěţe jezdit. Ale jezdí! Třeba i přes celou 
republiku. Soutěţ přitom není levná. Ve dvou jsme za chatku, benzín a 
startovné dali více neţ 3600 korun. Kojí se snad křoví nadějí, ţe i oni ... 
někdy … snad?  Nebo …   sakra … proč vlastně? 
Naštěstí - „křoví“ dobře ví, proč na soutěţe jezdí!  
Za tu větu a smeknutí, Stando, díky! 
1. 6. 2011 - Ing. Vladislav Janoušek, křoví v F2 
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2. 2. Ohlédnutí za výstavou „ Lodě světových válek“ 
 
 Od poloviny března aţ do půlky dubna probíhala v Regionálním muzeu  ve 
Vysokém Mýtě výstava s názvem „lodě světových válek „. Čtyři výstavní místnosti 
muzea v přízemí byly osazeny mohutnými dvoumetrovými vitrínami a v nich zcela 
bezpečně umístěny velice kvalitní modely válečných plavidel.  Snad to byla dobrá 
propagace umění našich stavitelů maket lodí, kteří se tak mohli svými výrobky 
pochlubit široké veřejnosti východočeského regionu, a nejen.  
 V polovině výstavní doby zajistil ředitel RGM  i večerní besedu s vedoucím 
tradiční skupiny pardubických potápěčů, kteří mapují vraky válečných lodí především 
z první světové války, které spočívají na dně jaderského moře. Protoţe na výstavě 
byla maketa rakousko uherského křiţníku Kaiserin Elizabeth Zdeňka Tollara, coţ 
byla sesterská loď i v Boce kotorské potopeného křiţníku Kaiser Franz Josef jiţ 
odpoledne si udělal řadu snímků z této vystavené makety a při večerní besedě pak 
střídavě promítl detail z modelu ( dělové věţe, jeřáby záchranných člunů apod.) a 
tentýţ detail z vraku, který téměř v hloubce 40 m, jiţ patřičně obrostlý chaluhami, ale i 
rybářskými sítěmi, které na vraku uvízly. Velice zajímavý večer, snad škoda, ţe jej 
navštívila jen hrstka návštěvníků. Moţnost zopakovat ji v závěru výstavy, kdy bylo 
MR C nebylo moţné, protoţe to jiţ byli potápěči znovu na Jadranu.    
 Závěr výstavy byl spojen s uspořádáním republikového mistrovství sekce C , 
kdy  modely dalších tříd zaplnily konferenční sál muzea v prvním patře. Neměl bych 
hodnotit jako pořadatel jestli bylo či nebylo dobré, snad jsem trochu podcenil účast a 
prostor by tato akce snesla i větší ale to uţ v závěru přípravy nešlo ovlivnit. Protoţe 
jsme měli zájem ponechat prostory pro návštěvníky aţ do nedělního poledne 
k prohlídce veřejnosti, byl závěrečný ceremoniál umístěn do výstavní síně s obrazy 
bývalých osobností města, coţ nakonec bylo prostředí důstojné a v těsném 
sousedství vystavených modelů. Medaile  předal nejlepším starosta města. Ze slov 
většiny účastníků při loučení jsem vycítil, ţe byli s uspořádáním i dalšími akcemi 
spokojeni, takţe snad mohu být spokojen i sám.  
 Závěrem mé poděkování všem kteří ( krom tří, kteří se neozvali ) ochotně na 
moji výzvu zapůjčili modely na tuto výstavu i všem účastníkům céčkařského 
mistrovství za účast i ukázněné vystupování, rozhodčím  a pak samozřejmě i řediteli 
Regionálního muzea Mgr. Junkovi, který mi ve všem maximálně vycházel vstříc. 
                    Jirka Lejsek 
 
2. 3. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 
 
 V letošním roce proběhlo školení rozhodčích po dohodě a rozhodnutí 
v předsednictvu ve dvou etapách. 
 Doškolení pro sekce Mládeţ a EX a sekci NS bylo uskutečněno za účasti 14 
frekventantů a tří lektorů ve dnech 26. – 27. 03. V Kostelci n/Orlicí.  
Lektoři : Jiří Špinar, DiS, Ing., Zdeněk Tomášek, Jiří Nosek a technické zajištění Jiří 
Lejsek 
 Pro sekci M bylo školení uskutečněno v restauraci „Na koupališti“ v Náchodě 
dne 06.05.2011 za účasti 11 frekventantů. Vedoucím školení a lektorem byl vedoucí 
sekce Ing. Ivan Kneys. 
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2. 4. Úplný seznam rozhodčích pro rok 2011 
 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/sportovni_rad/sportrad_19.doc  

 
 
 
 
2. 5. AKCE PRO MLÁDEŢ BUDOU 
 
 Téměř s pololetním zpoţděním můţeme s radostí oznámit, ţe 
oblíbené a potřebné akce pro mladé lodní modeláře přece jen se 
v letošním roce uskuteční. 
 
 
 
2. 5. 1.  MISTROVSTVÍ ČR PRO ŢÁKY pořádá KLoM Ktiš ve 
spolupráci s KLoM Vltava České Budějovicea dalšími jihočeskými 
kluby. 
 
 Předběţné propozice jsou uvedeny ve Sportovních zprávách 
sekce Mládeţ a EX . 
 
 
 
 
2. 5. 2. SOUSTŘEDĚNÍ TALENTOVANÉ MLÁDEŢE pořádá 
osvědčený klub Třešť v jiţ tradičním středisku Vanůvek u Telče. 
 

 Dojednaný termín soustředění je 14.08. – 20.08.2011 
 
 Jakmile obdrţíme propozice a formulář přihlášky od 
vedoucího soustředění Jiřího Noska ihned zveřejníme na stránkách 
svazu modelářů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/sportovni_rad/sportrad_19.doc
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2. 6. SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
10. 05. Zdeněk Urban, KLoM Vsetín – 65 let 
 Jiţ řadu let předseda klubu ve Vsetíně a hlavně úspěšný stavitel 
maket nejen pro výstavy C, ale i na soutěţe na vodě. Jeho poslední 
práce Dornbrush byla letos na mistrovství „Céček“ oceněna v silné 
konkurenci 15 modelů zlatou medailí. A to uţ má nějaké jízdy a 
pochopitelně i drobné šrámky za sebou z minulosti.  
 Tak do příštích let především hodně zdraví, šikovnost rukou a 
stálou chuť do modelářství jistě přejí všichni kamarádi modeláři, a za 
předsednictvo KLoM ČR         
          Jirka Lejsek 
      
13. 06. Miloslav Šesták, KLoM Kroměříţ – 80 let 

Začátkem června letošního roku pan Miloš Šesták, ovšem spíše 
znám jako ŠEKYN, oslavil pro někoho neskutečných, ovšem pro něj jaksi 
samozřejmých osmdesát let na tomto světě. 

Většina z Vás ho potkává pouze občas na nějaké maketářské 
soutěţi. Ať jsou to rádiem řízené makety v jeho oblíbené třídě F 2A, nebo 
neplovoucí C2. Vţdy ale obdivujete jeho vitalitu a maketářský um. 

My, dovolím si tvrdit kamarádi z klubu ovšem víme, ţe tento stav je 
pro něj jaksi samozřejmostí a ţe si vliv těch let na svůj ţivot a modelařinu 
nepřipouští. 

Sice před dvaceti lety coby čerstvý důchodce s modelařinou končil. 
Zakrátko ale opět naštěstí nabyl rozumu a dodnes staví neuvěřitelné 
makety a na soutěţích svými jízdami poráţí většinu soupeřů. 

Nám o něco mladším, ale i mlaďochům tak nezbývá neţ třeba i 
nahlas závidět a tiše se snaţit to také dokázat. 

Za nás kamarády, nejen z Kroměříţského klubu, ale i za všechny 
ty ostatní modeláře, které potkává na platech, stupních vítězů či večer 
v kempu u skleničky pro zahřání a dobrou náladu mu přeji hodně zdraví, 
nějakou tu novou maketu a ještě pár odjetých ročníků našeho seriálu. 

Pro ty, kteří se nyní nad mými řádky snad ptají a o kom to vlastně píše?  

Odpovídám: O PANU MODELÁŘI. 

Ivan Grňa, KLoM Kroměříţ 
 
Miloši, Tobě jako PANU MODELÁŘI, já mladší bafuňář kdykoliv rád 
dojdu pro pivo ! 
Jirka Lejsek  
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15. 06. Pavel Schulz, KLoM Náchod – 70 let 
 
 Slíbené přání z domácího klubu do uzávěrky nedošlo, tak pár slov 
ode mne. 
 Pavel jiţ v sedmdesátých známý jako modelářský instruktor ve 
Starkoči, kde působil profesně co pán s červenou čepicí – tedy 
přednosta stanice. Soutěţe na koupališti ve Starkoči hojně navštěvované 
mládeţí z regionu  východu Čech, vţdy končívaly nějakou soutěţí navíc 
– především slouţícími k poveselení a odreagování od soutěţních klání. 
 Speciální takové soutěţe pořádal i na menším bazénu u DDM 
v Novém Městě, kde se nezapomenutelně zapsal jako šoumen v soutěţi 
modelářských rarit na vodě. Tam se sešla řada výtvorů všeho druhu aţ 
po plovoucí kadibudku apod. Kdyţ byl vyvolán na start přišel 
s prázdnými rukami. Uklonil se  a sáhl do levé kapsy a vytáhl baterii, pak 
dopravé kapsy odkud vylovil Graupnerův závěsný motorek a propojil. 
Znovu se sehnul zul s nohy polobotku na ni zavěsil motorek posadil na 
vodu a za halasného jásotu zcela bezkonkurenčně zvítězil.  Trať asi těch 
10 m polobotka spolehlivě zvládla. 
 Lodní dráha ve sklepním bazénu s modely , které odebíraly proud 
z troleje, v současné době jsem zaslechl o Rc plavci a katamaránu 
z PET lahví apod. 
 Pavle, bav sebe, ale také širokou modelářskou veřejnost svými 
hříčkami i nadále  
 Hodně zdraví a té hravé chuti do dalších let     
          Jirka Lejsek 
 
 
24. 07. Zdeněk Tollar, Admirál Jablonec – 60 let 
 
 Najít domek ve kterém ţije a tvoří jeden z našich nejlepších 
stavitelů modelů lodí, není zcela jednoduché. Ověřil jsem si to kdyţ jsme 
k němu jeli pro modely na výstavu v muzeu ve Vysokém Mýtě. 
Nenápadný patrový domek v prudké stráni najít, kdyţ právě nebyl signál 
pro mobilní telefony, coţ je v tom polozapomenutém koutě hor nedaleko 
Chomutova časté. A také jsem plně pochopil proč při poptávce 
odpověděl – samozřejmě půjčím, ale ne v zimě, to býváme i několik dní 
odříznuti od světa. 
 Vystoupali jsme do patra a tam v pokoji jsme s mírným úţasem a 
pokorou stáli před stěnou s velkou patrovou vitrínou s flotilou 
rakouskouherských lodí.     
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 Specialista na lodě našeho bývalého mocnářství svými pracemi 
umocňuje i práci potápěčů, kteří dokumentují vraky některých těchto lodí 
potopených v Jadranu při jejich přednáškách. 
 Ţivotní výročí, které oslaví, je příleţitostí mu za jeho úspěšnou 
práci na propagaci lodního modelářství i modelářské ztvárnění části naší 
jiţ trochu vzdálenější minulosti velmi srdečně poděkovat a přát i úspěšné 
rozšiřování této ojedinělé soupravy maket lodí.       
 Zdraví, stálý ţivotní elán a radost z té krásné práce za 
předsednictvo Klubu lodních modelářů ČR přeje     
  Jirka Lejsek  
 
 
30. 07. Jaroslav Štička, KLoM Přerov – 55 let 
 
 Před dvaceti lety úspěšný závodník a reprezentant ve třídách 
rychlých člunů ve společných závodech FSR . 
 Přesto však asi nejlepší modelářská léta proţil v týmu se svým 
synem Davidem, který se svým postřehem a klidem ukázal jako výborný 
závodní. Nebyl by jím kdyby otec Jarda nebyl ještě lepším mechanikem, 
který dokázal vţdy s plným nasazením připravit model na vodu , kde se 
jezdila mistrovství a tak jako tým dokázali pro naše modelářství dovézt 
řadu medailí z ME i světa. Dnes ve funkci předsedy klubu v Přerově se 
podílí na pořadatelství závodů FSR, které pořádají na vodní nádrţi 
v Oseku n/B. 
 Do dalších let osobní pohodu a radost z modelářského sportu, přejí 
především „efeserkaři“  
                Jirka Lejsek
   
 
17. 08. Stanislav Jedlička,  KLoM Kroměříţ - 70 let 
 
 Tak parníkářský sedmdesátník, neúnavný stavitel a závodník, 
kterého ani sem tam nějaký poţár na palubě neodradí od této krásné 
disciplíny lodního modelářství. Letošní dobrý začátek a dvakrát druhé 
místo v letošním seriálovém mistrovství ČR je dobrý start nejen do této 
sezóny, ale takédo další ţivotní desítky. 
 Hodně zdraví, modelářských úspěchů bez poţárů přejí lodičkáři a 
především perníkáři  
               Jirka Lejsek  
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  A pak ţe nehoří ! 
 
 
 
3. S P O R T O V N Í   Z P R Á V Y 
 
 
 
3.  1. Ze sekce C 
 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_c_21.doc  
 
 
 
 

3. 2. Ze sekce FSR 
 
3. 2. 1. Seriál MČR FSR – V 
 
 

Průběţné  výsledky po dvou soutěţích  
 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_fsr_115.doc  

 
 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_c_21.doc
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_fsr_115.doc


11 
 

 
3. 3. Ze sekce M 
 
3. 3. 1. Průběţné výsledky seriálu MČR sekce M po třech soutěţích 
 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_m_116.xls  
 
 
 

 
3. 4. Ze sekce NS 
 
3.. 4. 1. Průběţné výsledky seriálu MČR sekce NS po 2 soutěţích  
 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ns_127.xls  
 
 
 
 

 
3. 5. Ze sekce S 
 
Nejsou ţádné zprávy 
 
 
 
 
 
3. 6. Ze sekce EX a mládeţ  
 
3. 6. 1. Předběţný návrh propozic MČR ţáků pro rok 2011 
 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_49.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_m_116.xls
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/vysledky/vysledky_ns_127.xls
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/propozice/propozice_ex_49.pdf

