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1.  Ú V O D N Í K 
 

 

 

 

Začíná duben … 
 
 

… už by mohlo býti rozmrzlo a pominu-li soutěž Lo-49 konanou v poslední 
březnový den, pak se nám kvapem blíží zahájení sezony. 
 
Někteří už možná dokonce kontrolují jestli mají v pouzdrech hřídelí dosti maziva, 
zdaliž nepopraskaly trupy a jak vůbec model přežil zimu. 
Někteří možná už zkoušeli baterky, aby nemuseli řešit problém týden před soutěží 
…  
 
Já, céčkař a příležitostný eneskář, vyrostlý na plochých baterkách a pláncích 
Modelář, jsem v pravidlech sekce M četl o nabíjení v pytlích …. no, pokrok 
nezastavíš, řekl jsem si …  je-li to ovšem pokrok. 
 
Přej a bude Ti přáno, říká se.  
 
Přeju proto dostatek větru plachetničkářům a současně klidnou vodu těm ostatním 
( i když jízda ve vlnách se mi líbí víc), vždy dost páry v kotli těm, co pro pohon lodi 
zvolili po větru ten druhý klasický, těm dalším pak dobré akumulátory či pohonnou 
směs,  pořadatelům přeji aby všechno fungovalo, soutěže odsýpaly a aby jim to 
ekonomicky vyšlo.  
 
 Rozhodčím přeju dobré oko a pohodu na startovišti. 
 
Všem soutěžícím i rozhodčím pak přeju, aby si dokázali nelhat do kapsy všude 
tam, kde se hodnotí stavba.     
 
 
Ing.Vladislav Janoušek 
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2.  O R G A N I Z A Č N Í    Z P R Á V Y 
 
2. 1. Zprávy ze SMČR 
 
Je předpoklad, že Svaz obdrží ještě nějaké prostředky na sport jako náhradu za 
již neexistující příjem ze Sazky. Pak by došlo k navýšení prostředků především na 
reprezentaci a mistrovské soutěže. 
 
2. 2. Zápis ze zasedání KLoM ČR č.  /2012 
 
 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_61  
 
 

 
2. 3.  Z agendy tajemníka 
 

Opravte si termíny soutěží v kalendáři : 
 

- Opravte si v kalendáři soutěží datum konání u soutěže č. Lo – 58 v Nové 
Vsi pro třídy F2, F4, DS. 
Soutěž se bude konat v sobotu 14. dubna  2012 

 
- Pořadatel KLoM Písek mění termín soutěže Lo – 56 na Šarlatském 

rybníku z původně oznámeného termínu 16. 06. , na  10. 06. 2012. 
 

-   Pořadatel KLoM Ledenice – Jiří Hinterholz oznámil, že  postupová soutěž 
žáků kraje jihočeského Lo-41  se z technických důvodů přesouvá z termínu 
19. 05. až na termín 02. 06. 2012  
 
 
 
 
 
 
Doplňte si do kalendáře : 
 
- O doplnění kalendáře o soutěž Moravského poháru a soutěže EX 

požádal dne 27. 03. 2012 klub Mariánské Údolí : 
 
Lo-73 15. – 16. 09. Mariánské Údolí – Dolní Žleb   

EX-500, F4, Eco mini S a Eco mini E a EX A 
 MK Moravia č. 065 Mar. Údolí 
 Roman Liberda, Mrsklesy 65 
 78365 Hlubočky 3 
 Tel: 731 065 713 
 E-mail: liberda.roman@seznam.cz  

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_61
mailto:liberda.roman@seznam.cz


-  Ing. Pešek oznámil 14. 03. Že na schůzi den předtím byla provedena 
změna předsedy klubu a stal se předsedou on. 
 
Opravte si údaje pro styk s KLoM Kolín : 
 Předseda : Ing. Jaroslav Pešek 
   Moravcova 874 
   280 02 Kolín 2 

Tel : 724 305 399 
E-mail : pesek.ing@seznam.cz     

 
 
Nezapomínejte v propozicích sekcí NS a Mládež a EX uvádět doplněný 
článek Sportovního řádu 2. 1. 2. Obsah propozic, který zní : 
  
- Při použití baterií typu LiPol na soutěžích sekcí NS a Mládež nesou 

odpovědnost za bezpečnost provozu a hlavně nabíjení jednotliví modeláři 
( v případě žáků odpovědný dospělý vedoucí nebo rodinný příslušník ) 
dle bezpečnostních pravidel platných v EU. Především to znamená 
zajištění protipožárních opatření ( hasící přístroj a nabíjení 
v zabezpečeném prostoru ( bedna, pytel apod.).  

 
  

2.  4.  Společenská kronika 
 

 

6. února zemřel Jan Baštýř z modelářského klubu Plzeň- Letkov 

 
 Ve čtvrtek 6. Února prohrál svůj dlouholetý boj se zákeřnou nemocí člen 
našeho klubu v Plzni Letkově Honza Baštýř. Nedožil ani svých 65 let.                                                                   
 
 Nikdy si nepostěžoval a posledních několik let jej modelářství drželo nad 

vodou. Byl to především on, kdo 
posouval dění v klubu dopředu, vždy 
připraven pomoci s každým 
problémem. Jeho pověstné triky 
s elektronikou v modelech, do nichž 
nás také zasvěcoval a se kterými nám 
velmi často všem pomáhal. 
 Nikdy nezapomeneme na jeho 
osobitý humor zahánějící blbou 
náladu, kterým dokázal náš kolektiv 
nejen bavit, ale i stmelovat. 
 Honzo, budeš nám moc chybět, 
nejen u vody 

 
         Standa Jíša, 
         KLoM Plzeň-Letkov   
 

mailto:pesek.ing@seznam.cz


 
 

 
21. 02. 1947 – Vladimír Bláha, Admirál Jablonec -  65 let 
 
 Školní plachetnice Tovarišč do nedávna ve službách námořní školy na 
Ukrajině, je pro Vladimíra stále sběratelkou ocenění na soutěžích, kterých se rád 
zúčastňuje a s kolegy si vyměňuje své zkušenosti. 
 Do dalších let zdraví, i chuť ke stavění přejí především kolegové „cečkaři“ 
   
 
24. 02. 1962 - Karel Hájek, Rc modell Praha 4 – 50  let 
 
 Karla pamatuji na jeho prvním modelářském MČR v Č.Těšíně, kde s docela 
pěkně zrobenou pětistou, která pro něj byla tehdy pokladem a tak aby o ni 
nepřišel bral si ji i  na noc do spacáku. Kde ta zelená léta jsou… 
 Dnes úspěšný závodník „efeserkař“ duší i tělem, který málokdy vynechá 
některý z domácích závodů a téměř pravidelný reprezentant naší republiky na 
evropských i světových mistrovstvích. 
 Tak Karle ať se do příštích let daří čím dál líp ! 
            Jirka Lejsek 
 
06. 05. 1942 – Josef Snížek, Plzeň – 70 let 
 
 Tak další sedmdesátník ! Dnes už modelářský důchodce, ale starším známý 
jako závodník, ještě tříd slalomu a rychlosti i FSR, zdatný vychovatel dcer i 
mechanik nejen doma , ale i na ME a MS juniorů s dcerou. 
 Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 
            Jirka Lejsek 
 
3. S P O R T O V N Í    Z P R Á V Y 
 
3. 1. Ze sekce C 
 
Letos české mistrovství na severu Moravy v Dolní Lutyni 18. – 20. 05. 2012 – 
nezapomeňte se včas přihlásit 
 
3. 2. Ze sekce FSR 
  
Soustředění talentované mládeže 25. 05. Od 14 hod. v ATC Buňkov , Břehy u 
Přelouče 
Doškolení rozhodčích FSR tamtéž 25. 05. od 10 hod. dopoledne !  
 
3. 3. Ze sekce M 
 
Nejsou žádné zprávy 
 
 



 
 
3. 4. Ze sekce NS 
 
Soustředění talentované mládeže 25. 05. odpoledne ve středisku J. A. 
Komenského Běleč n/Orl. (nedaleko od Hradce Králové). 
Nová národní pravidla pro třídu F-NSS byla předsednictvem schválena a budou 
vyvěšena na stránkách sekce NS a zařazena do Národních pravidel ČR. 
Rovněž tam bude vyvěšen dokument „výklad provedení jízdní zkoušky“ tříd F2 a 
F4.  
Ve sportovním řádu jsou změny v článcích 2. 1. 2. Obsah propozic článku 4. 1. 5.   
Hodnocení MČR. 
 
3. 5. Ze sekce S 
 
Nejsou žádné zprávy 
 
3. 6. Ze sekce Mládež a EX  
 
Základní informace o letošním Mistrovství – žáků. 
 

Mistrovství České republiky 
lodních modelářů -  žáků 2012 

Lo - 40 
                                                                     

V květnu 1962 byl v Třešti otevřen Dům dětí a mládeže. Lodní modeláři při DDM 
v Třešti na počest 50. výročí od vzniku DDM v Třešti a založení modelářského 
kroužku přispějí k významnému výročí uspořádáním Mistrovství České republiky – 
žáků v lodním modelářství.   

 
Vyhlašovatel :   Svaz modelářů ČR, Klub lodních modelářů ČR  
Pořadatel :   KLM č. 348 při DDM Třešť  
Statut soutěže :   Celorepubliková finálová žákovská 
Datum konání :   15. června - 17. června 2012 
Místo konání :   požární nádrž  na návsi  v Sedlejově  u Třeště    
Soutěžní třídy : EX 500, EX Ž, F4 A, F4 B, Mini Eco Standard , Mini Eco 

Expert, Mini Eco Standard Team.  
Pravidla :   Národní - platná od 1. 1. 2012 
 
Ředitel soutěže:   Eva Požárová (místostarostka) 
Hlavní pořadatel:  Ing. Lubomír Boček  
Ved. tech. zabezpečení : Doležal Drahoslav,  
Zástupce SMČR :  Jiří Lejsek 
Hlavní rozhodčí :  Ing. Ludvík Kostelanský  
 
 

 

 



 
 
Vedoucí startovišť :      EX 500         Nosek Jiří             
              EX Ž         Podrazil Milan 
    F4 A         John Radek 
              F4 B         Lejsek Jiří  
              Mini Eco Standard   Ferjančič Boh. 

Mini Eco Expert         Ferjančič Boh.             
            Mini Eco Standard  Team Ferjančič Boh. 

 
Bodovací komise:       vedoucí :   Ing.Kostelanský Ludvík 
             členové :  Ferjančič Bohuslav, John Václav, Nosek Jiří. 
 
Rozhodčí : Martínek Miroslav, Vičar Miroslav, Ferjančič Bohuslav, John 

Václav, Komosný Svatopluk.  
 
Technické zabezpečení : Budař Vlastimil , Tománková Dagmar, Procházka Jan 

st., Procházka Jan ml., Vitiska Zdeněk, Tománek Radek, 
Lukáš  Rokos,   

Výpočetní středisko :  Doležal Karel, Král Tomáš 
 
Podmínky účasti : Rok narození 1997 - 2006 (v roce konání soutěže jsou 

maximálně ve věku 15 let-do  31. prosince nemají 
šestnácté narozeniny ) 

    Nominace podle sportovního řádu pro rok 2012 
 
Počet postupujících : Na mistrovství postupuje z každého kraje max 15 

soutěžících, v případě zájmu se mohou zúčastnit i další 
soutěžící, kteří se ale zúčastnili některého z krajských  
postupových kol.  

 
Počet vedoucích - na každých 5 soutěžících je 1 vedoucí, 
max. 3. Jeden z vedoucích bude určen jako vedoucí 
krajské výpravy (určí pořadatel nominační soutěže). 

 
Přihlášky :   Zaslat v požadované formě (na přiloženém tiskopise) 
    nejpozději do úterý 12. června 2012  na adresu : 
 
    elektronicky na email :   
 bocek.lubonmir@seznam.cz 
    v kopii                                                     keson@centrum.cz 
     
                                                    přijetí bude potvrzováno e-mailem 
 

Výjimečně v listinné podobě  poštou na adresu :  
          Ing. Lubomír Boček 

Nerudova 1271 
589 01 Třešť  

mailto:bocek.lubonmir@seznam.cz


 

Informace :             Hl. pořadatel :     
Boček – tel .: 775 161 091 nebo 724 534 761    
e-mail : bocek.lubomir@seznam.cz  
Nosek – tel.724 905 695 
email :   keson@centrum.cz 

                                                  Náhradní kontakt:  
                                                  DDM Třešť  
                                                  tel. 567 224 986,  
                                                  mbt. 720 633 908 (řed. DDM pí Hamerníková ) ,  
                                                  mbt.  606 957 126 (Mgr. Kubálková)  
                                                  e-mail : ddmtrest@seznam.cz  
               http://zs-trest.cz/DDM.asp 
Organizační a technická ustanovení : 
 
Ceny a odměny : První tři soutěžící v každé soutěžní třídě získají medaile a diplom 
případně věcnou cenu  
 
Pojištění :  Účastníci mistrovství ČR jsou pojištěni platnou hromadnou 
pojistkou  SMČR 
 
Protesty :  Podává hlavní vedoucí výpravy z oblasti do 30 min. po incidentu 

s vkladem 300,- Kč hlavnímu rozhodčímu podle pravidel. 
Cestovné :                     Náklady si  hradí každý účastník sám nebo vysílající 
organizace  
 
Ubytování :  Každý účastník si zajišťuje ubytování dle pokynů - viz. 
„Možnosti ubytování“ 
 
Stravování : Každý účastník individuálně na vlastní náklady. V  místě soutěže 

u vody bude stánek s občerstvením (p. Procházka), v místě 
ubytování  (Třešť) možné se najíst v  restauracích nebo 
z vlastních zásob, prodejna Albert a Penny otevřené do 20:00 
hod. V případě, že se podaří   pořadateli získat finanční 
příspěvek na pořádání MiČR od Kraje Vysočina a Města Třešť,  
pořadatel zajistí z těchto prostředků soutěžícím v sobotu  1 jídlo 
(svačinu - oběd). Bude upřesněno při potvrzování doručení 
přihlášek.   

 
Startovné :  Každý účastník zaplatí základní startovné 100,- Kč a za každou 

další soutěžní třídu 20 Kč (mimo Mini Eco Standard Team). 
 
Úplné propozice budou vyvěšeny na stránkách SMČR / Lodní modeláři / sekce 
Mládež a EX. 
 
Týdenní soustředění talentované mládeže se uskuteční na Moravě ve středisku 
Protivanov 
Propozice budou vyvěšeny rovněž na webových stránkách Mládež aEX 

mailto:bocek.lubomir@seznam.cz
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