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1.  Ú V O D N Í K 
 
Ke konci a začátku 
 
Prosincové číslo zpravodaje - v takových případech se většinou přeje.  
Někdo k Novému roku, někdo k novému roku.  
A taky se v tuto dobu od úvodníku nic extra nečeká. Čeká-li se od něj vůbec kdy něco. 
Jenţe já jsem svým způsobem líný a tudíţ nebudu psát nic neříkající úvodník a pak ještě další článek. 
26. listopadu jsme měli jednání našeho lodičkářského předsednictva. Letos poslední. 
Ti, kdoţ čtou zápisy z předsednictva, zajisté pokývou hlavou, ţe ano. 
V předchozím čísle Zpravodaje mohli jste si přečíst reportáţ o Mistrovství ţáků. Nebudu nosit dříví do lesa. 
Přistoupil jsem k němu po svém – nikoho jsem k jeho uspořádání nenutil. A ejhle – ono bylo.  
A jak vidno, velice zdařilé. Za totáče se tomu říkalo "iniciativa zdola". Jak vidíte, funguje to tak i teď. 
Nic lepšího neexistuje. 
 
V minulém úvodníku jsem se zabýval rozhodčími.  
Na posledním předsednictvu jsme se jimi zabývali rovněţ, jenţe jinak. Provedli jsme plánovanou změnu. 
Kaţdý vedoucí sekce dostal seznam "svých" rozhodčích, které si uţ bude "hlídat". Doporučuju proto všem 
rozhodčím, aby se do těchto seznamů podívali a  zváţili, zda chtějí dále rozhodovat nebo ne, někteří budou 
zase překvapeni, ţe jejich licence propadla ... nebyli totiţ na školení a také pořadatelé soutěţí potřebují mít k 
dispozici "koncesované" rozhodčí. O rozhodčích Naviga jest psáno v zápise z předsednictva, dotyčným tímto 
doporučuji jeho četbu. Jen upozorním celý rozhodcovský sbor  - hlídejte si termíny, aby vám nepropadaly 
licence a aby bylo kým obsazovat soutěţe.  
Nebudou-li "oficiální" rozhodčí – nebudou oficiální soutěţe! 
 
Soutěţe ... ano ... kalendář soutěţí. Uţ visí. Hm ... to vypadá blbě – znovu a lépe – byl zveřejněn na našich 
internetových stránkách. Tak! 
Teda řeknu vám, buďte rádi, ţe jej dělá Jirka Lejsek.  
Má velkou trpělivost. Ale brble!  A komu si stěţuje?  Mě. Být po mém, nebylo by tam zařazeno hodně soutěţí. 
A byl by řev. Byl. Veliký.  Ale jen jednou – protoţe příště by bylo všechno načas. Termín uzávěrky je vţdy 
redaktorem, tedy Jirkou, zveřejněn včas. Má tedy plné právo,  usoudit,  ţe co došlo do uzávěrky, tak došlo a 
zbytek – není zájem. Úvaha zcela oprávněná, protoţe si uvědomte - je to jen naše zábava. A zorganizovat 
soutěţ není ţádná sranda! Dát dohromady kalendář, rovněţ ne ! Úvaha docela dvousečná, ţe? 
Navíc – nejsme spolek, ale organizace a jak ze slova samotného vyplývá ...  pořádek musí být. Je to korektní 
na obě strany. Tak to vidím já.  
A náš kalendář je znám a váţen a dáván za vzor i v zahraničí. 
"Úţasné – oni vědí uţ teď, co bude v září!"  Osobně jsem to zaţil a musel vysvětlovat, jak to funguje!  
 
A ještě ... jedno takové obtíţné téma. Reprezentace. 
Předsednictvo se tématem reprezentace zabývá spíše v rovině problémů. 
Ano, vyvstává zcela legitimní otázka, i já si jí mnohokrát kladl – jaká reprezentace? Jaká státní reprezentace, 
kdyţ si většinu platím sám a je to vlastně má dovolená? To, ţe můţu jet na soutěţ někam mimo Česko? 
Taková soutěţ se dá udělat nejen bez státní vlaječky, ale i bez Navigy – kdyţ bude vůle. Jenţe nebude to pro 
mnohé – tak omamné. 
Byť dostáváme na to "repre" málo, ale dostáváme – jsou to peníze ze státního rozpočtu a musí být uţity 
předepsaným způsobem, jinak se to posuzuje jako neoprávněné uţívání peněz ze státního rozpočtu a je to 
sankcionováno. A potom chodí ze Svazu dopisy s výzvou na zaplacení propadlého startovného a zpátky chodí 
různá odůvodnění, proč dotyčný nemohl a podobně. Vedoucí sekcí a vedoucí výprav třeba NS by mohli 
vyprávět o náhlých odhláškách.  
Počítejte pro příští sezonu nejspíše s kaucemi. Detaily budou zveřejněny včas.  
A zvaţte, jestli opravdu chcete jezdit na mistrovství Navigy a býti reprezentantem a dejte hlavně své 
rozhodnutí vědět vedoucímu sekce. Aby se výběr týmu nemusel řešit v duchu "jeď ty, já nechcu". 
Víte co je zajímavé? Hodně se na Navigu nadává, ale většina na její soutěţe jezdí a furt a ve všem se s ní 
ohání.   
Moţná se vám zdá, ţe píšu nevesele – ale o čem psát, kdyţ na tom předsednictvu se nic veselého neřešilo?  
 
Váţení organizovaní lodní modeláři – v novém roce, v nové sezoně – vše dobré a hodně úspěchů. 
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. Generální zasedání  NAVIGY v Oberhausenu 
 
2. 1. 1. Oberhausen 2011 
 

I Naviga má své dny. 
Spíše den. 
Letos to bylo 22. října.  
 
Cyklus Navigy je dvouletý a říká se tomu generální shromáţdění, řečeno méně vznešeně výroční schůze, 
řečeno jazykem ekonomickým valná hromada. 
 
Sešli jsme se v  – řekněme místní části Oberhausenu …. ono vůbec, tento „konec Německa“  je něco 
takového, jako „Okręg Katowicky“ – prostě a jednoduše aglomerace podniků, šachet, jam po těţbě, obytných 
zón a zeleně, dluţno ovšem konstatovati, ţe vzorně upravené. A té zeleně je příjemně hodně. Je vidět, ţe nad 
tím prostorem kdosi i přemýšlel, kdyţ se rekultivoval. Akorát, ţe si bez navigace neškrtnete … takţe sešli jsme 
se v budově slušně vyhlíţející s vlastním parkovištěm. 
Jednalo se v – vše napovídalo tomu, ţe v tělocvičně, jen kruhy tam nevisely a nářadí bylo skryto za dveřmi, 
ale prý je to víceúčelová hala „od narozenin aţ po košíkovou“. 
Seděli jsme do čtverce, na „palubovce“ uprostřed leţela vlajka Navigy. Hovořilo se do přenosných mikrofonů, 
ozvučení bylo bezproblémové a „tak akorát“.  
Jednání řídil přímo šéf Navigy Matysik a snaţil se udrţet sviţné tempo jednání. Pro kaţdý členský stát byla 
připravena sloţka s příslušnými „materiály“. 
Někteří sekcionlídři, vykazujíce svoji práci, se pustili do předčítání toho, co do sloţky o své sekci napsali, a to 
jazykem mateřským s následným tlumočením. Jednacím jazykem byla angličtina. V jeden okamţik ale došlo i 
k tlumočení z němčiny do němčiny. Trvalo to ovšem jen necelé dvě minuty.  
Volby byly zahájeny ustanovením dvoučlenné volební komise (tady my máme rezervy), která rozdala 
jednoduché volební lístky. 
K výběru byl jen jeden návrh předsednictva. Polský LOK sice poslal návrh na člena presídia, ale protoţe 
neposlal návrh se sloţením celého předsednictva, coţ je základní podmínka podle jednacího řádu, nebyl tento 
polský počin vyuţitelný a presídium bylo zvoleno v následujícího sloţení: 
president – Dieter Matysik, DE 
vicepresidenti – Peter Schaft, NL a Alexander Krutik, RUS,  
sekretář – Jean Marc Valle, FR, 
pokladník – Michael Dahm, DE. 
Jednou z poloţek jednání byla i „pokladní zpráva“. Naviga má obrat něco málo přes 20 tisíc €, přičemţ výdaje 
za poštovné a rozesílání Naviga-Info stojí přes 6 tisíc €, coţ je částka vyţadující pozornosti a výrazně 
povzbudila doutnající názory o potřebné změně. 
Z pokladní zprávy bylo téţ patrno, ţe Naviga je stále rakouským spolkem se sídlem ve Vídni. 
Diskuse velká nebyla. 
Mimo oznámení plánovaných soutěţí sekce C Chorvaty (2012) a Rumuny (2013) byla ze slovenské a naší 
strany strany  velmi důrazně vyslovena nutnost změnit informovanost v Navize, zveřejnit všechny předpisy a 
pravidla na internetu,  zavést komplexní informační systém pro veřejnost a pro „sluţební“ účely, coţ přinese 
úsporu nákladů. Z naší strany byla nabídnuta pomoc při jeho tvorbě. 
 
Neméně zajímavým na této akce byl poznatek, jak rychle – bylať porovnávána situace před 14 měsíci – 
kvalitně a dokonale lze v náročném terénu rozšířit dálnici o jeden pruh a vlastně ji i zgruntu postavit novou 
v rozměrech desítek kilometrů při současné recyklaci staré dálnice. 
Nedovedu si to u nás při stávajících „způsobech“ představit. 
 
A závěrem? 
Zda se v Navize zlepší dělba práce, zda se zlepší informovanost, zda budou dokumenty přístupné, to ukáţe 
čas. 
 
Ing.Vladislav Janoušek, 
 
25.10.2011           

 
 



 

2. 1. 2. Několik čísel a něco navíc ke Generálnímu zasedání NAVIGY 
 
 Navazuji na předcházející zprávu našeho předsedy KLoM ČR několika čísly. 
Zasedání se zúčastnili delegáti států : Německa, Rakouska, Holandska, Švédska, Ruska, Rumunska, 
Maďarska, Polska, Francie, Kazachstánu, Armménie, , Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, Litvy, 
Chorvatska a Česka, tedy víc jak polovina z východní Evropy.  
 V Navize je v současné době registrováno 29 členských států, kdyţ na tomto zasedání byl 
jako 29 člen přijat svaz z Filipín, který má zájem pouze o sekci FSR, kterou obsazují úplně všechny 
členské země.  
 O kvalitě práce představitelů Navigy svědčí jeden z posledních zářných kousků prezidia. Kdyţ 
jsem  v úterý po zasedání obdrţel poštou za poštovné 9 eur Naviga-info 3/2011, odeslané 
z Oberhausenu den před zasedáním ( razítko odesílací pošty 21.10. ), tak jsem tomuto šlendriánu 
pomalu nemohl uvěřit. Jednak mělo být v členských zemích jiţ dávno před zasedáním, kdyţ tam byl 
program a materiály k jednání od vedoucích sekcí a připomínky členských zemí. To jsme duplikátně 
obdrţeli aţ na zasedání. Kolik to je vyhozených peněz ( 29x9 eur) a výsměch zemím, které se 
neúčastnily zasedání a nemohly se k materiálům ani  vyjádřit !  Je to úsměvné ?,  řekl bych ţe 
zdaleka NE !!!      
 A ještě jedna zajímavost. Peter Schaft, první viceprezident, ač ho povaţuji za nejserioznějšího 
člověka z vedení Navigy sedí na dvou ţidlích. Presidium Navigy tvoří základní pětice uţšího 
předsednictva a dále 6 vedoucích jednotlivých sekcí tedy je celkem jedenáctičlenné. Ale P. Schaft je 
současně lídrem sekce FSR a tak v presidiu má dva hlasy. Je to korektní ? 
 Překvapením pro nás rovněţ bylo, ţe vedoucím sekce NS jiţ není Eberhard Türk, ale na MS 
v Maďarsku do této funkce zvolený Jürgen de Hans Borchers.   
  
J. Lejsek, tajemník KLoM ČR. 
 
 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_60.doc  
 
 
2. 3. K práci s mládeží a výstavám Model hobby. 
 

Kde jsou kroužky lodních modelářů? 

Zpravodaj KLoM ČR pravidelně přináší informace o dění v jednotlivých sekcích, 
nejčastěji však čtu příspěvky s postesky na nezájem o lodní modely u těch 
nejmladších. V dnešní době, kdy děti daleko lépe svedou ovládat klávesnici počítače 
neţ lupénkovou pilku, je bláhové se domnívat, ţe se bez našeho přičinění situace 
nějak změní. 

Veřejné či seriálové soutěţe se často konají na místech, kam lodní modelařinou 
nepolíbené dítko sotva zavítá, takţe tudy cesta náboru mladé krve nevede. Do televize 
a celostátního tisku se lodní modeláři dostanou málokdy, takţe ani na média není 
radno spoléhat. 

Co nám zbývá? Ukazovat se se svými modely mezi lidmi. Nerad bych se někoho 
dotkl, ale děje se tak především díky neorganizovaným akcím neorganizovaných 
lodních modelářů, popř. lodních modelářů, kteří organizovaní sice jsou, ale na různé 
soutěţe zanevřeli. 

Mezi 29. zářím a 2. říjnem 2011 jsem spolu s dalšími lodními modeláři 
v PVA Letňany v Praze v rámci 20. modelářského veletrhu Model Hobby 2011 
zajišťoval dění u bazénu. Nechme stranou, ţe by děti nejraději viděly hotové modely, 
a soustřeďme se na jiný, frekventovaný problém. Často se nás rodiče ptaly, kde 
mohou svá dítka přihlásit do krouţků. Většinou odcházely s nepořízenou. Ne snad 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_60.doc


proto, ţe by v jejich okolí ţádný krouţek nebyl, ale spíše proto, ţe sami nemáme 
povědomí, v jakých městech krouţky pro lodní modeláře fungují.Rád bych vyzval 
všechny lodní modeláře, kteří o krouţcích něco vědí nebo je sami vedou, aby se ozvali 
na e-mail:klompisek@seznam.cz. Rádi Vám příští rok z veletrhu Model Hobby 2012 
budeme posílat nové adepty. 

 
 

Zachytit lodní modely bez všudypřítomných diváků se povedlo jen vzácně. 

Předsednictvo KLoM ČR si touto formou dovoluji oslovit také, a to proto, aby 
rozšířilo řady vystavovatelů u bazénu na výše popsaném veletrhu. Prostor u 
výstavních stolů by se jistě našel. Není nutná osobní účast po celou dobu veletrhu. 
Bohatě by stačilo doručit cca dvě stovky vizitek či náborových letáčků, aby zájemci o 
soutěţní činnost věděli, kam se v případě zájmu obrátit. 
Děkuji za pozornost. 
S pozdravem Ladislav Douša, předseda KLoM Písek a současný šéfredaktor 
modelářského serveru MoNaKo (http://www.mo-na-ko.net), jeţ funguje celé desetiletí. 
 
 
 
 
2. 4. Z agendy tajemníka  
 

- Po úmrtí předsedy klubu Neptun Brno Ing. Jaroslava Mátla , byl  novým předsedou zvolen : 
Miroslav Foltýn, Kytnerova 10, 621 00 Brno Medlánky 
TEL/FAX : 541 227 383 
E-mail : foltyn_m@seznam.cz   

Upravte si ve svých adresářích. 
 
 
 
 

- V organizaci Naviga bylo zajištěno prodlouţení platnosti průkazů Naviga pro nasledující 
české mezinárodní rozhodčí, kterým končila platnost průkazu a vyţádáno zařazení dvou 
nových. Prodlouţené průkazy do roku 2015 mají : Ing. Zdeněk Tomášek, Ing. Vratislav 
Švorčík, Otakar Holan, Ing. Zdeněk hanzlík, Jiří ŠpinarZdeněk Tomášek jr. a Anna 
Navrátilová. S tím u nich proběhla automaticky výměna starých průkazů za nové ve formě 
plastikových karet. Novými mezinárodními rozhodčími se stali Ing. Jaroslav Rezek a 
Bohuslav Ferjančič. 

 
 
 
 
 
 
2. 5. Kalendář soutěží lodních modelářů na rok 2012 
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 Co tomu říkáte, páni lodičkáři ? 
 Zase máme kalendář – ale jen horko těţko a po urgencích některých klubů vedoucími sekcí, 
aby vůbec byly mistrovské soutěţe - a pro ţáky stále chybí. 
 

 A tady je černá deska klubů které na své povinnosti zapomínají :    
  DDM Třinec- Ţ   datum nahlášení 15. 11. 
  KLoM Olomouc -S      24. 11. 

Junior Hradec Králové – S     24. 11. 
Admiral Jablonec –jen soutěţ S      25. 11. 
KLoM Kolín - S      25. 11. 
KLoM Přerov –FSR      26. 11. 

  U sekce S asi víc vinou vedoucího sekce 
  

Kalendář soutěţí lodních modelářů schválený předsednictvem KLoM ČR na schůzi 
předsednictva v Praze dne 26. 11. 2011 je vyvěšen na webových stránkách SMČR. Tak můţete začít 
plánovat zájezdy na jednotlivé soutěţe. 
  

Trochu zaráţející je, ţe NAVIGA nezajistila ani uspořádání  MS sekce M , jakoţ i ME sekcí  
NS a S – raději bez komentáře.    
 
 
2. 6.  Společenská rubrika 
 

Zemřel Ladislav Žďárek, dlouholetý předseda klubu v Chrastavě. 

  
 Modelářský klub v severočeské Chrastavě, snad víc jak čtyřicet let vedený Ladislavem 
Ţďárkem, je především známý výchovou mladých modelářů, řadou soutěţí, které pro ně organizoval i 
výstavami modelů, které modelářství propagovalo v severních Čechách. 
  
Tento klub ztratil svého zakladatele a předsedu ztratil definitivně dnem 12. 11. 2011., kdy Ladislav 
Ţďárek po delší nemoci zemřel. Kromě rodiny i místní modeláři se s ním naposledy rozloučili dne 17. 
11. 2011 v obřadní síni místního hřbitova. 
 
 Čest jeho památce        Předsednictvo KLoM ČR. 
 
06. 11. – Ing. Jaroslav Klomfar – 50 let 
 
V listopadu letošního roku jsme se opět dobře pobavili na oslavě „padesátin“ našeho kamaráda a 

známého modeláře Jardy Klomfara. 
Jarda je nepřehlédnutelný a nepřeslechnutelný člen KLoM Vltava České 

Budějovice. S modely lodí začal v Českých Budějovicích uţ jako ţáček. Později sám 
vedl modelářský krouţek. Nyní se s ním můţete potkat na českých akcích skupiny 
NS, je pravidelným účastníkem i soutěţí Rakouského poháru. Maketáři jej znají jako 
úspěšného soutěţícího v kategorii F4A, kde jeho modely nejenom dobře jezdí, ale 
jsou i oku lahodící. Na seriálu MiČR to dotáhl na medailová místa a účast na MS a 
ME. Velmi dobrých výsledků dosáhl i v Rakouském poháru, kde v roce 2007 vyhrál 
celý seriál v kategorii F4A. 

Jak jsem uvedl, zatím se prezentuje pouze v kategorii F4A, ale víme o tom, ţe chystá i velkou 
maketu. Tu staví jiţ dlouho, pomalu, ale pěkně. Doufám, ţe aţ bude slavit šedesátiny, bude jiţ i 
známým maketářem. 

Do dalších let přeji hodně zdraví a úspěchů v podnikání i modelařině.  
Za KLoM Vltava Č. Budějovice 

Zdeněk Hanzlík 
 

31. 12. - Jan Kolář, Běchovice – 70 let 



 
 Modelář – efeserkař, který jiţ ze zdravotních důvodů musel svoji aktivní činnost ukončit, ale 
jinak je duchem stále v dění, poctivě sleduje další vývoj a pravidelně odebírá náš zpravodaj, a také 
se i sporadicky alespoň přijede podívat.  
Tak do dalších let alespoň trochu dobré zdraví a pozdrav od modelářů FSR 
           Za kolegy – J. Lejsek 
 
 
09. 01. 2012 -  Vladimír Procházka, Bílina – 60 let 
  
 Předseda klubu, který se leta letoucí věnuje především práci s mládeţí. Je pořadatelem 
oblíbených soutěţí „O bílinský hrníček“ a Memoriálu Jiřího Jerie. Je to jeden z těch, kterých by naše 
lodní modelářství potřebovalo alespoň dvojnásobek. 
 U příleţitosti jeho šedesátin mu patří poděkování především, těch mladých o které se stará, 
ale také našeho předsednictva KLoMČR. 
 Hodně zdraví, spokojený ţivot a neutuchající elán k té modelářské instruktorské a bafuňářské 
práci !  
         Za předsednictvo KLoM – J. Lejsek 
 
 
29. 01. Jan Koutník, Plzeň-Doubravka – 50 let 
 

Dne 29.1.2012 se doţije 50 ti let dlouholetý předseda Plzeňského klubu č.39 Jan
 Koutník. 

S modelařením začal někdy v roce 1974 v Doubraveckém klubu s loděmi EX a raketami. 
Od roku 1979 se věnuje rádiem řízeným modelům skupiny M, hlavně pak třídám ECO.  
Tak jako celá řada lodních modelářů z Prahy a Plzně i on propadl radiem řízeným modelům 

aut a těchto soutěţí se pravidelně zúčastňuje od roku 2010. 
Do dalších let osobní pohodu a radost z modelářského sportu, přejí kamarádi z klubu i všichni 

modeláři skupiny M. 
 
 
03. 02. Jiří Hinterhölz, Ledenice – 60 let 
   
 Kdyţ jsem se o dva odstavečky předem zmiňoval o obětavých instruktorech a bafuňářích 
lodního modelářství , tak mezi nimi velmi čestné místo patří dalšímu šedesátníkovi, tentokrát z jiţních 
Čech , potaţmo přímo z Ledenic. Jeho činnost s mládeţí, pravidelné pořádání soutěţí pro ně, jejich 
doprovod a trenérské rady ne mistrovstvích mládeţe, kde snad na ţádném nechyběl si zasluhuje 
úctu a velké poděkování. A navíc, kdyţ bylo potřeba zajistil v Ledenicích i celostátní školení 
rozhodčích. Dalo by se asi napsat i více, ale jsou to jen slova – za ním stojí činy ! 
  
 Jirko hodně zdraví, to je potřeba popřát kaţdému, ale k tomu ať se Ti práce s mládeţí i nadále 
tak daří, a přináší dětem i Tobě uspokojení z této činnosti a dosaţených úspěchů ! 
        Za předsednictvo KLoM ČR Jirka Lejsek 
 
 
 
3.  S P O R T O V N Í   Z P R Á V Y 
 
 
3. 1. Ze sekce C 
 
Zpráva není k dispozici. 
 
3. 2. Ze sekce FSR 
 



3. 2. 1.  Zpráva vedoucího sekce o sezóně 2011 
 

Hodnocení sportovní sezóny skupiny FSR za rok 2011 
 
V uplynulé  sezóně 2011 se konalo pět seriálových soutěţí, které se uskutečnily v souladu 
s kalendářem soutěţí. Všechny tyto soutěţe byly stejně jako v předchozích letech pořadateli 
organizačně (dle moţností) dobře zajištěny.  
 
Spokojenost se dá vyjádřit nad účastí naší mládeţe v kategorii FSR V 3,5 Elévové, kde během 
sezóny 2011 soutěţilo celkem 9 závodníků, bohuţel se stále jedná pouze o potomky stávajících 
závodníků ať syny či dcery, nebo vnuky a vnučky. 
 
V jednotlivých třídách se soutěţí v roce 2011 zúčastňovalo celkem 44 závodníků se 63 modely.  
Z toho bylo 9 elévů, 3 junioři a 32 seniorů. V letošní sezóně došlo k rozdělení kategorie FSR V 35 na 
kategorii FSR V 27 a FSR V 35, kde v sedmadvacítkách soutěţilo 9 závodníků, ale bohuţel zřejmě 
pro finanční náročnost motorů byli v pětatřicítkách jen 4 závodníci.  
 
Účast na jednotlivých soutěţích je patrna z konečné výsledkové listiny seriálu MČR. První soutěţ 
konaná  
jiţ tradičně v Břehách u Přelouče měla jako vţdy největší účast tuzemských i zahraničních 
soutěţících, 
z tohoto důvodu se zde také konalo soustředění talentované mládeţe. 
 
V Jackově nám opět jako loni nepřálo počasí a soutěţ byla předčasně ukončena, dle mého názoru 
zbytečně, ale bohuţel zde nefungovala komunikace mezi hlavním pořadatelem a hlavním rozhodčím. 
 
Další závod se konal v Duchcově, který měl opět slabší účast závodníků z Moravy, z tohoto důvodu 
se pořadatel rozhodl v nadcházející sezóně 2012 seriálovou soutěţ odjet v rámci mezinárodní 
soutěţe. Tuto skutečnost jsem jako pořadatel navrhl při sezení na poslední soutěţi v Holicích, kde 
byla projednávána a většina přítomných byla pro spojení těchto soutěţí. 

 
Na poslední soutěţi v ATC Hluboký u Holic se opět jako kaţdoročně sešla většina soutěţících, aby si 
napravili to, co během sezóny zameškali nebo jim nevyšlo, jak by si někteří přáli. V sobotu večer 
v místní restauraci proběhla schůze sekce FSR, kde se upřesnili termíny konání soutěţí pro sezónu 
2012, termín 
a místo konání školení rozhodčích ( na soutěţi v Břehách pátek dopoledne ). 
V průběhu diskuse se řešila organizace soutěţí a jejich technické zajištění. Také nezbytný počet 
rozhodčích na soutěţi – hlavní rozhodčí + dva postranní a dbát více na nezbytné vybavení 
startoviště. 
Proběhlo zde také závěrečné vyhodnocení seriálu MČR a vedoucí sekce zde předal všem úspěšným 
závodníkům, kteří se umístnili na prvních třech místech v celkovém hodnocení poháry a medaile. 
 
Na závěr bych rád poděkoval všem tuzemským i zahraničním soutěţícím za účast na jednotlivých 
soutěţích, pořadatelům za přípravu a průběh jimi pořádaných soutěţích a také všem rozhodčím, kteří 
na průběh těchto soutěţí dohlíţeli a řídili je. 
 
Počty soutěžících v jednotlivých třídách pro r.2012 : 
 

Třída soutěžilo v r.2011 
předpoklad pro 

r.2012 

   

FSR V – 3,5 J 

(Elév) 
9 10 

FSR V – 3,5 12 13 

FSR V – 7,5 J jezdí v seniorech jsou pouze dva 



 
 
 
 
 
    
 
 
Zástupci klubů: 
 
KLoM Duchcov   Vaněrka Petr   KLoM Brandýs n/L.Rajniš Michal 
KLoM Ústí n.Labem  Knedlík Petr   KLoM Turnov Jakubec Jan  
KLoM Výsoké Mýto  Kobrle Josef   KLoM  Praha 4 Hájek Karel  
KLoM Moravské Budějovice Runkas Lubomír  KLoM Pardubice Navrátil Josef 
KLoM Slavkov u Brna  Mátl Luděk    
KLoM Přerov   Směták Bohumil 
 
Z jednání zástupců klubů a většiny závodníků kategorie FSR V, které proběhlo 17. září 2011 v ATC 
Hluboký 
v Holicích, vzešel tento závěr : 
 
Termíny seriálových soutěţí :    místo konání klub    hlavní rozhodčí 
 
  12. - 13. 5. 2012 Osek nad Bečvou Přerov   Miroslav Novotný 
  26. - 27. 5. 2012 Břehy   Delta Pardubice  Anna Navrátilová 
  30.6. - 1.7. 2012 Jackov  Moravské Budějovice Anna Navrátilová 
mezinárodní 13. - 15. 7. 2012 Duchcov  Royal Dux Duchcov  Zdeněk Hanzlík 
  15. - 16. 9. 2012 Holice   Vysoké Mýto   Anna Navrátilová 
  10.6.2012  FSR O Slavkov  Slavkov   
 
- Školení rozhodčích kategorie FSR V proběhne v pátek 25.5.2012 dopoledne v Břehách. 
 
- Soustředění talentované mládeže FSR V proběhne v pátek 25.5.2012 v odpoledních hodinách 
(1500-1700) 
- jako změna do sportovního řádu bylo navrţeno, projednáno a schváleno, ţe soutěţe kategorie  
  FSR V se budou konat vţdy jako dvoudenní. 
- pořadatel seriálové soutěţe v Duchcově, navrhl odjet soutěţ v rámci mezinárodní soutěţe Royal 
Cup, 
  všichni přítomní byli po vysvětlení poţadavku pro. (přetrvávající malá účast závodníků na této 
seriálové    
  soutěţi, náročná příprava zajištění závodní tratě ). 
 
V Teplicích dne 09.11.2011     
předkládá : Vaněrka Petr,  vedoucí sekce FSR 
 
3. 3. Ze sekce M 
 
Hodnocení seriálu mistrovství ČR 2011  skupiny M 

Seriálové soutěţe mistrovství ČR skupiny M byly v roce 2011 pořádány a organizovány podle 
pravidel NAVIGA 2011 s  úpravou konání soutěţních jízd podle národních pravidel - vesměs jako 
dvoudenní soutěţe.  

Všech pět soutěţí bylo konáno v souladu s termínovým kalendářem: první a pátá soutěţ v Náchodě, 
druhá v Praze, třetí v Borovanech a čtvrtá.  Lze konstatovat, ţe všechny tyto seriálové soutěţe byly 
tak jako v minulých letech pořadateli organizačně i materiálově dobře zajištěny.  

Soutěţe proběhly v souladu se Sportovním řádem a bez protestů, výsledkové listiny byly 
zveřejňovány bezprostředně po skončení soutěţe na internetových stránkách KLoM ČR,  

FSR V – 7,5 12 15 

FSR V – 15 17 20 

FSR V - 27 9 10 

FSR V - 35 4 5 



http://www.rcmodell.cz/ a http://www.hydrosfera.cz/, včetně případné fotodokumentace, pořizované 
Vráťou Švorčíkem. 

Ve vypsaných třídách se seriálových soutěţí v roce 2011 zúčastnilo celkem 65 závodníků, kteří 
závodili se 155 modely. Porovnání účasti v jednotlivých třídách s rokem 2010 je patrné z následující 
tabulky: 
  2010   2011  2011-2010 

Třída Jun. Sen. Celkem Jun. Sen. Celkem  

Mini ECO Standard  20 28 48 18 29 47 -1 

Mini ECO Expert 11 20 31 11 22 33 2 

ECO Standard (ECO10) 6 12 18 3 10 13 -5 

ECO Expert 6 17 23 3 17 20 -3 

Mono I 5 10 15 2 9 11 -4 

Hydro I  14 14 1 10 11 -3 

Hydro II  10 10  8 8 -2 

FSRE  0 0  9 9 9 

F3-E 2 1 3 1 2 3 - 

Celkem 50 112 162 40 115 155 -7 
 

Polští závodníci se seriálových soutěţí v Náchodě zúčastňují pravidelně.  Soutěţe v  Ejpovicích se 
zúčastnili závodníci z Německa. Účast zahraničních závodníků i v letošním roce nesporně přispěla 
ke zvýšení sportovní úrovně celého seriálu. 

V juniorských třídách byly pravidelně obsazovány třída Mini ECO Standard a Mini ECO Expert 
v ostatních třídách se nepravidelně zúčastňovali 1 aţ 3 junioři, takţe absolvovali své jízdy společně 
se seniory.  

Konečné výsledky seriálu Mi ČR a hodnocení skupiny M za rok 2011 byly zveřejněny na 
internetových stránkách KLoM ČR, http://www.rcmodell.cz/, http://www.hydrosfera.cz/ a byly zaslány 
sekretáři KLoM panu Lejskovi ke zveřejnění ve Zpravodaji. 

Kromě seriálových soutěţí se konala veřejná soutěţ v Ejpovicích, které se zúčastnilo celkem 45 
závodníků, z toho 7 ze SRN a 5 z Polska. 

V roce 2012 by se mělo konat MS Naviga skupiny M, o pořadateli zatím nebylo rozhodnuto. Jednání 
klubů Praha 4 a Duchcov o moţnosti uspořádat MS v druhé polovině července na rybníku Barbora 
v Duchcově skončilo nezdarem, takţe ČR se o uspořádání MS Naviga nebude ucházet. 

Ke schválení dodatečně předkládám širší reprezentaci skupiny M, která byla sestavena s ohledem na 
konečné výsledky seriálu MiČR 2011. Nominace zahrnuje celkem 10 juniorů a 19 seniorů.  

Konečná nominace, pokud bude MS v roce 2012 pořádáno, bude sestavena v průběhu I. čtvrtletí 
2012 tak, aby byly přihlášky zaslány pořadateli v termínu podle propozic. Lze předpokládat, ţe pro 
MS 2012 bude nominováno 5-6 juniorů a 12 aţ 14 seniorů. 

Vyhodnocení seriálu Mi ČR skupiny M bylo provedeno v sobotu 17. 9. v Ejpovicích. Zúčastnilo se 46 
účastníků seriálových soutěţí (z toho 42 z České republiky a 4 z Polska).  

Vedoucí skupiny M předal úspěšným závodníkům, členům SMČR, kteří se umístili na prvních třech 
místech v celkovém hodnocení, diplomy a poháry.  

V diskusi k termínovému kalendáři roku 2012 byla od praţských modelářů vznesena připomínka 
k přesunutí termínu konání soutěţe v Praze z jara na podzim, neboť v jarním termínu 18. – 20. 5. 
bude v Praze konána Elektroregata s mezinárodní účastí.  

Ing. Ivan Kneys 

 
3. 4. Ze sekce NS 
Zpráva o činnosti lodních modelářů sekce NS za rok 2011 
1. Úvod : Průběh letošní sportovní sezony se nesl v duchu příprav na MS NS v Maďarsku, které bylo 
jistě vyvrcholením sezony a v konání seriálu NS v rámci MČR. Příznivě lze kvitovat i větší počet 
veřejných soutěţí (18) v různém provedení od „klasiky“ aţ po různě upravené tak, aby slouţily 
k pobavení diváků i soutěţících. 

http://www.rcmodell.cz/
http://www.hydrosfera.cz/
http://www.rcmodell.cz/
http://www.hydrosfera.cz/


2. Sportovní činnost : M ČR NS proběhlo tradičním způsobem, tj. pořádáním 5 seriálových soutěţí 
systémem 2+2+1 z nichţ 3 nejlepší výsledky jsou započítávány do konečného umístění jednotlivců 
v rámci MČR. 1. a 2. soutěţ pořádal KLoM Letkov Plzeň ve dnech 27.-29.5. Dle osvědčené tradice 
proběhlo zde i statické hodnocení modelů, platné pro celý seriál. Součástí akce bylo i soustředění 
talentované mládeţe, které svým zajímavým obsahem přineslo mladým adeptům lodního modelářství 
mnoţství nových poznatků a zkušeností. 3.a 4. soutěţ byla pořádána KLoM Maják Borovany ve 
dnech 24.-26.6. Závěrečná soutěţ byla pořádána KLoM Česílko Valdice. Závěr akce, která byla 
doplněna netradičními soutěţemi bylo vyhlášení výsledků M ČR NS pro rok 2011.  Všichni 
vyhodnocení byli pořadatelem odměněni poháry a věcnými cenami. Lze konstatovat, ţe všechny 
seriálové soutěţe byly pořadateli velmi dobře připraveny po stránce materiální i organizační. 
Výsledky soutěţí i konečné výsledky byly zveřejněny na web-stránkách SMČR , vč. nominace do 
širšího reprezentačního druţstva pro rok 2012. 
Závěrečné výsledky seriálu v rámci počtu účastníků ukazují na poměrně významný pokles 
soutěţících zvláště ve třídách F4-A a to, jak v seniorech , tak v juniorech.  Viz tabulka: 
 Tř:   2010:  2011:   Rozdíl:  
 F2-A sen.  11    9   - 2 
 F2-A jun:    5    5     0 
 F2B-sen:    6    5   - 1 
 F2C :     6  10   + 5  
 F4A-sen :  33  23   - 10 
 F4A-jun :  37  24   - 13 
 F4B-sen :    4    6   + 2 
 F4B-jun :    5    4   - 1 

F4C- sen+jun :     3   + 3 
F-DS :     7    7      0 
F-NSS A  16  15   - 1 
F-NSS B  12    8   - 4 
Celkem  141  119   +10 ale -32 (!!!) 

Výše uvedené výsledky přinejmenším nutí k zamyšlení !  
Letošní rok byl rokem konání MS NS, které se konalo 4.-13. 7. 2011 v Maďarsku –městě Bank. Vývoj 
nominace na toto mistrovství se jevil z počátku velmi příznivě, téměř všichni naši špičkoví maketáři 
byli přihlášeni. Postupem času však docházelo k odřeknutí účasti z různých důvodů a výsledek byl, 
ţe naše účast neskýtala záruky dobrých výsledk, coţ se nakonec potvrdilo. Zisk jediného 
medailového místa, ač prvního nemůţe ostatní neúspěchy vzváţit. Tuto skutečnost demonstruje 
následující tabulka :    
 Třída :    Umístění českých reprezentantů : 
 F2-A jun :    8, 11, 13, 14. 16 místo 

F2-A sen :    13 
F2-B jun :    neobsazeno 
F2-B sen :     9 
F2-C :     neobsazeno 
F-DS :     9, 12 
F4-A jun :    1, 7, 9, 14 
F4-A sen :    4, 5, 6, 8, 9 
F4-B jun :    5, 8, 9, 10 
F4-B sen :    12, 13, 14 
F4-C jun:    10 
F4-C sen :    neobsazeno 
F6, F7 :    neobsazeno 
F-NSS B :    8 
F-NSS A :    0 (neodhlásili se, neodstartovali !?) 
Z uvedeného vyplývá, ţe do budoucna je třeba se zodpovědným přístupem k reprezentaci 
důsledně zabývat, aby se reprezentace stala opět čestným úkolem pro kaţdého, který bude do 
repre nominován. 
O průběhu šampionátu informuje ve své zprávě vedoucí výpravy Ing. J. Jedlička. 

 



 3. Příprava sportovní sezony 2012 :   
Dne 3. 9. Proběhla schůze zástupců klubů od 18 hodin v ATC Eden v Jinolicích. Hlavní závěry 
z jednání : M ČR NS proběhne standartním systémem 1+2,3+4,5. Prvnídvě proběhnou ve dnech 25.-
27.ř ky pořadatelem bude KLoM Třebechovice pod Orebem, třetí a čtvráve dnech 22.-24.6. 2012 a 
pořadatelem bude KLoM Maják Borovany. Pořadatel pro 5.seriálovou soutěţ se nenašel a tudíţ byla 
odsouhlasena alternativa , ţe pokud se tak stane bude mít seriál jen č soutěţe a vyhodnocení se 
provede ze tří lepších kaţdého soutěţícího. 
 
4. Závěr: Závěrečné hodnocení činnosti našich maketářů lze provést velmi lapidárně – nevybočujeme 
z průměru, nedaří se posílit četnost soutěţících. Nových tváří je opravdu málo a účast na vrcholné 
akci MS také neoslnila. Vyzvednout je třeba práci pořadatelů, která je opravdu na vysoké úrovni, ale 
noví nám nepřibývají o čemţ svědčí i absence 5. seriálové soutěţe. 
Zcela na bych chtěl poděkovat všem organizátorům, rozhodčím a funkcionářům, bez jejichţ obětavé 
a nezištné práce by nebylo soutěţí a ostatních modelářských akcí. Modelářům- sportovcům přeji 
hodně úspěchů v sezoně 2012. 
 A překvapení nakonec : aniţ bych byl jako vedoucí sekce informován na zasedání 
předsednictva na konci listopadu, jsem se dozvěděl, ţe pátou seriálovou soutěţ do kalendáře 
nahlásil klub z Duchcova. I tak, děkuji. 
Listopad 2011 
J. Špinar, vedoucí sekce   

 
3. 5. Ze sekce S 
 
3. 5. 1. Mistrovství světa NAVIGA 2011 Rakousko Linz 16-29.4.2011  
======================================================= 
Reprezentační druţstvo se sešlo takřka dnes jiţ v klasickém sloţení. 
Pavel Novotný, Petr Nehera, Martin Kohlíček, Bohuslav Kohlíček a Jaroslav Krouman. 
Mistrovství světa bylo po organizační stránce mimozávodních věcí dokonale připraveno celým týmem 
rakouských modelářů a jejich rodiných příslušníků. 
Bohuţel o ostaních věcech jiţ toto nelze říct. Velký problém byla extrémě narostlá tráva na vodní 
hladině a i pod ní.  
Byla to velká loterie zvláště v první kategorii F5-E  kde v podstatě aţ závodní lodě vysbíraly postupně 
trávu z celé závodní plochy. Na trávu bohuţel doplatil nejvíce z našich závodníků Pavel Novotný 
který v polovině závodu bojoval na špici celého startovního pole. V závěrečných jízdách pokaţdé 
chytil velký kus trávy a konečné 10misto v kategorii F5E bylo velkým zklamáním. 
Umístění ostatních našich reprezentantů jiţ odpovídala jejich standartní výkonosti. 
Velkou slabinou v organizaci závodu byl rozhodcovský sbor který ne uplně vţdy korektně rozhodoval 
a posuzoval kolizní situace a i postavení tratě v nejlepším kurzu proti větru byl občas neskutečný 
problém. 
V nejobsaţenější a nejprestiţnější kategorii F5M nastoupili všichni naši reprezentanti v plném 
nasazení. Cela kategorie F5M byla v duchu slabého aţ termického větru. Toto vyhovuje dokonale 
našim předním závodníkům. Z čehoţ dokonale vytěţil Pavel Novotný skvělé 3tí místo coţ je v historii 
RC plachetnic nejlepší umístění seniorského závodníka na mistrovství světa. Umístění ostatních 
našich reprezentantů jiţ odpovídala jejich standartní výkonosti. 
 Velkou skvrnou na tomto závodě bylo odstoupení švýcarského rozhodčího který jiţ nemohl dále 
snášet nespravedlivé a nerovné rozhodování některých členů rozhodcovské sboru. Bohuţel musím 
konstatovat ţe to byl zcela opodstatněný krok vzhledem k výkonu rozhodcovského sboru který byl 
ještě horší neţ v předešlé kategorii. 
Poslední kategorie F5-10 se jiţ jela za středního aţ silného větru. Naši reprezentanti směle vstoupili 
po předchozích zkušenostech do závodu s velkou obezřetností vůči rozhodcovskému sboru. Toto se 
velmi vyplatilo. V pulce závodu Petr Nehera i Pavel Novotný bojovali na medajlových příčkách 
startovního pole. Bohuţel poslední den přišla razantní změna směru větru která přinesla velké 
mnoţství trávy. To se projevila na naprostém promíchaní startovního pole.Rozhodcovský sbor 
předvedl standartní výkon podobný předešlým kategoriim. 
V polovině mistrovství bylo zasedáni Navigy sekce S. Na tomto zasedání mimo jiné proběhla diskuze 
o novém návrhu stavebních pravidel pro kategorii F5E. Po bouřlivé diskuzi byl návrh většinou přijat a 



bylo odsouhlaseno jeho plně znění. Buhuţel dodnes i po urgencích na celý sektretariat Navigy jsem 
nedostal oficiální znění pravidel. Zápis ze zasedání jsem získal aţ po mnoha urgencích od Karla 
Schmidta. 
Toto mistrovství světa bylo z hlediska výsledků pro náš tým jednoznačný úspěch. Bohuţel však 
potvrzuje názor většiny závodníků s kterými jsme mluvili, ţe mezinárodní organizace Naviga spěje 
zdárně ke svém konci alespon v kategorii S. 
 
Endstand F5-E 
10  CZE 1  NOVOTNY Pavel 
19  CZE 34  NEHERA Petr 
42  CZE 12  KROUMAN Jaroslav 
50  CZE 46 KOHLICEK Bohuslav 
 
Endstand F5-M 
3  CZE 1  NOVOTNY Pavel 
9  CZE 09 KOHLICEK Martin 
28  CZE 34  NEHERA Petr 
35  CZE 12  KROUMAN Jaroslav 
54  CZE 46  KOHLICEK Bohuslav 
 
Endstand F5-10 
6  CZE 1 NOVOTNY Pavel 
16  CZE 34  NEHERA Petr 
 
 
3. 5. 2.  Zpráva o sezóně 2011 sekce S 
 
V této sezóně se konalo mistrovství světa kterého se naši závodníci zúčastnili.viz samostatná zpráva. 
Z významných zahraničníh soutěţí se naši závodníci zúčastnili pouze evropského seriálu soutěţe 
EUROPA CUP.  
Celkové umístění našeho nejlepšího záodníka v Europa Cupu Petra Nehery ( 2. misto) je výsledkem 
dokonalé připravy a tréinku na mezinárodnch závodech. 
Celkově lze pro stávající kategorie M, E  konstatovat stagnující stav závodníků bez nárůstu počtu 
aktivních závodníku. 
V těto sezóně se jel také seriál Micro Magic. Tato kategorie je podstatně dostupnější široké veřejnosti 
mimo jiné třeba i proto ţe jsou pro ni lehce dostupná jednoznačná pravidla.V seriálu se celkem 
objevilo 21 závodníků. Tato kategorii přesně splňuje to pro co je určena. Příliv nových závodníků s rc 
plachetnicemi.  
V letošním roce se podařilo vyřídit členstvi v mezinarodní organizaci ISAF kde část závodníů 
přechazí pod tuto organizaci. V současné době prochazí přijímací proces do této organizace a do 
jejich podskupin a kategorii. Toto je velkým příslibem odproštění se od organizace Naviga. 
 
V sezóě 2011 se v kategorii M se zúčastnilo 10 záodníků, v E se zúčastnilo 14 záodníků a v kategorii 
MicroMagic 21 závodníků 
  
Vedoucí sekce S 
Pavel Novotný 
 
 
 
 
 
 
 
3. 6. Ze sekce EX a mládež 

 



Celkové výsledky Moravského poháru 
 
Kategorie 1.soutěţ Lo-50 2.soutěţ Lo-51 3.soutěţ Lo-52 4.soutěţ Lo-53 F4A ţáci SEDLEJOV 
Blansko - Pálava Třinec-Kanaďanka Dolní Ţleb 
 
30.4.2011 21.-22.5.2011 4.6.2011 24.9.2011 Součet 
 
Pořadí Příjmení a jméno Klub Licence Kraj Pořadí Body Výkon Pořadí Body Výkon Pořadí Body 
Výkon Pořadí Body Výkon Body Výkon 
 
1 Musil Roman KLoM   Blansko 110-137 JM  1     20      100 2 17 98 5 13 96 4 14 97 51 295 
2 Musil Tomáš KLoM Blansko CZ-110-138 JM 5 13 94 4 14 94 1 20 100 2 17 99 51  293 
3 Bašta Zdeněk Bučovice CZ-160-002 JM 3 15 95 1 20 99 4 14 96 3 15 97 50  291 
4 Škorvánek Vojtěch DDM Třinec MS 4 14 95 10 8 88 2 17 98 5 13 96 44 289 
5 Glajcar Lukáš DDM Třinec MS 7 11 92 6 12 95 1 20 100 43 287 
6 Podrazil Jonáš KLoM Blansko CZ-110-140 JM 15 3 82 8 10 90 3 15 97 6 12 95 37 282 
7 Maryška Jan DDM Třešť CZ-348-028 VY 8 10 91 3 15 94 7 11 92 8 10 94 36  280 
8 Fedor Filip DDM Třinec MS 6 12 92 5 13 94 9 9 94 34 280 
9 Fedor David DDM Třinec MS 2 17 95 6 12 92 29 187 
10 Schilhab Karel KLM Třešť CZ-348-015 VY 18 1 78 7 11 91 12 6 89 11 7 92 24 272 
11 Schilhab Jan DDM Třešť CZ-348-016 VY 11 7 86 9 9 90 13 5 89 21 265 
12 Rychard Horák DDM Český Těšín MS 11 7 90 7 11 95 18 185 
13 Rybka Jan Calypso Podivín CZ-125-011 JM 9 9 90 12 6 84 17 1 78 16 252 
14 Rojek Michal DDM Třešť CZ-348-026 VY 15 3 78 10 8 90 13 5 81 16  249 
15 Pieszka David SLEZSKO CZ-336-036 MS 9 9 90 12 6 81 15 171 
16 Trombik Ondřej DDM Třinec MS 14 4 80 8 10 90 14 170 
17 Rybka Pavel Calypso Podivín CZ-125-012 JM 12 6 86 13 5 82 19 1 74 12 242 
18 Štégner Michal KLoM Blansko JM 11 7 86 14 4 80 11 166 
19 Boček ml. Lubomír DDM Třešť CZ-348-022 VY 10 8 93 8 93 
20 Muller Vladimír Juniorklub HK VČ 10 8 88 8 88 
21 Ocelka Dominik Hukvaldy CZ-411-405 MS 13 5 86 22 1 0 6 86 
22 Větřil Šimon Hukvaldy CZ-411-406 MS 14 4 82 19 1 72 5 154 
23 Ondřej Staněk MK Slezsko CZ-336-025 SM 14 4 88 4 88 
24 Machač Michal Calypso Podivín CZ-125-018 JM 19 1 72 20 1 72 20 1 72 3 216 
25 Mezera Zdeněk DDM Třešť CZ-348-031 VY 15 3 88 3 88 
26 Rašík Patrik Hukvaldy CZ-411-416 MS 20 1 71 17 1 77 2 148 
27 Matula Tadeáš Hukvaldy CZ-411-118 MS 16 2 82 2 82 
28 Marek Siwek DDM Český Těšín MS 16 2 82 2 82 
29 Ermis Vojtěch Hukvaldy CZ-411-409 MS 16 2 78 2 78 
30 Schejbal Jan Juniorklub HK VČ 17 1 80 1 80 
31 Tomek Martin Hukvaldy CZ-411-413 MS 17 1 77 1 77 
32 Rejentík Tomáš Calypso Podivín CZ-125-020 JM 18 1 74 1 74 
33 Gramlich Ryan Calypso Podivín CZ-125-021 JM 21 1 70 1 70 
34 Gajda Ondra DDM Český Těšín MS 22 1 68 1 68 
35 Simandl František DDM Třinec MS 23 1 0 1 0 
Moravský pohár 2011 

Zdraví, a úspěchy v roce 2012 

 A pod stromeček o Vánocích 

I technický dárek,  

Jirka Lejsek 


