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1. Úvodník 
 
Jedna ku moc 

 
„A do konce týdne potřebuji úvodník“, zaúkoloval mě Jirka Lejsek hned po 

svém návratu z MS céček ve Rijece. 
No jo, jenže … žádné vhodné  „úvodníkové“ téma skladem nebylo … i když …  

 
Jak z našeho Kalendáře soutěží vidno, mnoho soutěží k realizaci už 

nezbývá - pokud jsem se ovšem moc nepřehlédl. Nějaké soutěže  v říjnu a 
listopadu, takže můžeme říci, že sezonu 2012 máme za sebou a za pár týdnů 
budeme chystat kalendář nový.  Tak mě s termíny těch poslední soutěží napadá – 
což takhle ledoborce?  Soutěže v remorkáži se už zavedly, ba i soutěže 
hasičských lodí máme … 
Pominu-li výsledky soutěžní sezony, protože o nich bude psáno jinými a jinde, pak 
já ze své pozice modelářského úředníka, neboť to předsedování nic jiného není, 
mohu konstatovat, že rok byl dobrý - MŠMT z rohu hojnosti odsypalo více než 
obvykle a mě,  bylo velice příjemno navyšovat finanční  příspěvky na soutěže a 
výjezdy.  Neočekávám však, že by se taková  situace opakovala i v roce 2013. 
Pro nás bohužel neplatí ono biblické „sedm let tučných a sedm let hubených“ - to 
by bylo vlastně docela fajn, že?   
Vidím to spíše tak v poměru  „jedna ku moc“.    

 
Zavzpomínejte trochu, pamětníci – Modelář vycházel do konce roku 1978 

s takovou polobarevnou obálkou – každý měsíc měl svoji barvu a titulní foto 
bývalo černobílé.  
V dubnu to bývala myslím taková oranžová barva – a v dubnu taky býval jako 
příloha kalendář soutěží všech modelářských odborností. Tištěný drobným 
písmem. Vždy jsem si jej rozřezal,  poskládal a pečlivě „studoval“, byť jsem jezdil 
než do Jablonce na céčka.  
Ale dovolím si zavzpomínat dále – řekl bych, že těch soutěží máme my, lodní 
modeláři, teď docela víc než tehdy. Zvláště těch veřejných. Což je fajn. 

 
Věřím, že i když nebude v roce příštím z rohu ministerské „hojnosti“ (?) 

sypáno tolik co letos, že soutěží neubyde.  
 
Tož – šťastnou ruku při jejich plánování!  A termín nahlášení je již za dveřmi! 
 

Ing.Vladislav Janoušek 
 
 
 
 
 
 



 
2. Organizační zprávy 
 

2. 1. Zprávy ze SMČR 

Zasedání předsednictva SMČR bylo v dubnu, (došlo k navýšení finančních 
částek na sport, především na výjezdy sportovců na vrcholné soutěže, které byly 
realizovány) a v červnu.  

2. 2. Zasedání předsednictva KLoMČR 20. 10. 2012 

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_62.doc  

 

2. 3. Ukončení vydávání Zpravodaje v tištěné formě 

 Většina z Vás si již delší dobu čte čtvrtletní Zpravodaj na webových 
stránkách Svazu modelářů v oddílu Lodní modeláři / Zpravodaj. Do nedávna byly 
však i kluby, které běžně neměly k internetu přístup a také bylo víc jak 15 
modelářů, kteří si hradili poštovné a náklady na tisk, aby dostávali Zpravodaj 
tištěný. V letošním roce už tato potřeba vyhovět klesla na několik málo výtisků a 
tak se končí vydávání tištěné verze. 

 Zpravodaj je průhledem do dění v jednotlivých sekcích lodního modelářství, 
ale především informátorem všeobecně platných informací, které platí pro 
všechny odborné sekce. Najdete tam jak zprávy ze SMČR, tak z předsednictva 
KLom ČR, ale i Navigy a pod. často se setkáváme, že ani výborní modeláři 
neznají některá všeobecná pravidla a další potřebné vědomosti. Jako příklad 
třeba v současné době nahlášení soutěží na příští rok. Mnozí se třeba diví, proč 
musí znova uvést své údaje jako pořadatelé, ale je mnoho případů, že někdo 
mění telefon, e-mailovou adresu, ale třeba i bydliště. Potom by mohlo docházet 
k nedorozuměním a dělá to jen zbytečně zlou krev. 

 Dovolte mi abych se troch při ukončení tištěných Zpravodajů trochu 
poohlédl. Když vezmu v úvahu, že průměrně mělo číslo většinou 24 stran ( první 
čísla možná jen 12 – 16, ale některá až 40 ), je to skoro 2000 stran tištěného 
textu. Od prvního čísla v dubnu 1991 je plných 21 let – či oko bere – co jsem lodní 
modeláře informoval o tom co je zajímalo, vč. zpracování těch 21 kalendářů 
soutěží. Dělal jsem to rád, pokud vás Zpravodaj občas potěšil, nebo třeba i 
naštval, splnilo to svůj účel. 

 Pokud budu schopen chci v této činnosti ještě snad nějaký čas pokračovat, 
ale již jen v dnešní době odpovídajícím provedení – tedy na webu SMČR.  
Doufám, že když se na našich webových stránkách objeví další čísla, věnujete jim 
i trochu své pozornosti. A přemýšlejte, pokud jeho vydávání považujete za dobré, 
kdo z vás bude chtít tuto řeholi po mě převzít – nehlaste se hned všichni. 

    Jirka Lejsek, dosavadní „pachatel“ Zpravodaje KLoMČR 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_62.doc


 

 

2. 4. Společenská kronika 

 

16. 10. Zemřel Václav Podlešák, ve věku 62 let 

 

 Václav Podlešák, člen KLoM Nautilus 
Proboštov  

 Jeden z obětavých a velmi dobrých 
rozhodčích sekce NS a soutěží pro mládež 
v severočeském regionu, již bude trvale 
pořadatelům chybět. Ještě předloni    
absolvoval jako rozhodčí celý seriál 
mistrovských soutěží sekce NS. Jeho 
průkaz rozhodčího byl za rok vždy zaplněn 

snad víc jak zápisy deseti soutěží, kde funkci rozhodčího ke spokojenosti jak 
pořadatelů, tak soutěžících vykonával. 

 Bude už žít nadále jen v našich modelářských vzpomínkách.  

Čest jeho památce                                                             Předsednictvo KLoM ČR 

   

14. 11. - Ing. Petr Uzel. KLoM Brandýs n/Labem – 65 let 

26. 11. – Ing. Aleš Andera, KLoM Jablonec n/Nisou – 55 let 

8. 12. – Josef Slížek, KLoM Jablonec n/Nisou – 75 let 

13. 12. – Ladislav Staněk, KLoM Kolín – 75 let 

13. 12. – Miroslav Šmejkal , KLoM Brandýs n/Labem – 55 let 

 Všem výše uvedeným jubilantům přejeme především hodně zdraví, 
stálý zájem o lodní modelářství ať už jen teroretické či praktické a v tom 
případě i sportovní úspěchy ! 

Předsednictvo KLoMČR 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Sportovní zprávy 
 

3. 1.  Ze sekce C 
 

Mistrovství světa sekce C 2012 v Rijece 
 Největší chorvatské přístavní město Rijeka v letošním roce ve svém 
námořním muzeu přivítala lodní modeláře – maketáře na světovém mistrovství 
Naviga. Výstavná budova muzea dost vysoko nad mořem přivítala modeláře ze 
17 zemí, v podstatě evropských a z asijských jen Kazachstánu a Číny. Počet 
modelů byl ovšem docela úctyhodný  - 281 !   
 Česká výprava přihlásila do soutěže celkem 6 modelů : do třídy C1 
plachetnici Le Requin Evžena Šerého, a Batavii Jaroslava Havlíčka. V C2 bitevník 
H.M.S. Warspit Jiřího Špinara, bez přítomnosti autora. Do třídy C3-D vezl Petr 
Šimek Le Salamandre a Lubomír Jakeš sestavu zbraní  Bofors. Ve třídě C4-B 
soutěžila ČS nákladní loď Blaník autora Miloslava Šestáka, který rovněž nebyl 
přítomen. Výprava dojela do Rijeky jednak osobním vozem J. Havlíčka a další 
soutěžící vč. vedoucího výpravy J. Lejska Fiatem Ducato Svazu modelářů a je 
potřeba vyslovit předsednictvu dík, že většinou pro převoz i rozměrných maket 
tento vůz lodním modelářům zapůjčuje. 
   3 zlaté medaile: Petra Šimka s bodovým hodnocením 97,33 bodů, Jiřího 
Špinara s 96,67 a  Lubomíra Jakeše s 96,33 body v této konkurenci je možno 
vysoce cenit. Vždyť se před ně nedostal ani jeden modelář z vyhlášené země 
maketářů Číny. Stříbrné medaile s hodnocením na čelních místech stříbrného 
pole kde kraluje Šestákův Blaník s 94,33 body a Evžena Šerého v C1 s 91, 33 
body i Jaroslava Havlíčka, kterému jen o jedno místo stříbro uteklo, jsou výborné 
výsledky, protože třída C1 byla velmi početně zastoupena.    
 Hodnotit mistrovství po stránce pořadatelské je trochu rozporuplné. Vlastní 
zajištění a příjem modelů proběhl hladce a každý měl možnost sám si model 
umístit do vitrín v jednotlivých sálech muzea a dostal číslovaný lístek na zpětné 
odebrání. Všichni dostali vkusné visačky, opravňující ke vstupu do muzea. Tak jak 
to v muzeích bývá, delší pobyt ve výstavních prostorách v těžkém vzduchu nebyl 
příjemný. Trochu problémy byly s objednaným ubytováním, kdy teprve pátý den 
byly vyjasněny s jednotlivými ubytovacími zařízeními převody zaslaných peněz, 
ale vše se zvládlo. Zahajovací ceremoniál byl na pěší zóně uprostřed města, kam 
se šlo ze shromaždiště s hudbou a skupinou mažoretek, které pak měly ještě své 
vystoupení. Hymnu Chorvatska zazpíval smíšený sbor města Rijeky a pak proběhl 
předepsaný protokol zahájení. V průběhu soutěže se nemohlo parkovat v nádvoří 
muzea a tak to byl jednak 10minutový výšlap z parkoviště do kopce a také docela 
slušná částka za celodenní parkování. Ubytování bylo necelých 7 km od muzea , 
ale cesta byla docela zajímavá, neboť jsme objížděli zdejší doky s plným 
provozem, tak to pro nás byl zajímavý pohled. 

 Ukončení bylo v přednáškovém sále muzea a téměř tříhodinový ceremoniál 
dosti únavný – to se ale nedá příliš urychlit. Horší a nepříjemný je fakt, že 
pořadatelé technické průkazy modelů špatně rozdělili pro jednotlivé státy a 



postihlo to i nás když jsme zjistili, že chybí technický průkaz Blaníka. U nás jeden, 
Ukrajinci zjistili, že jim jich chybí 7 a Rusům 4. Tak bude pořadatel shánět, kam se  
které  průkazy dostaly a je to nemilá záležitost. Nebýt toho asi by byla celkově 
s mistrovstvím spokojenost.  

Cesta Ducatem proběhla bez závad, snažili jsme se nejvíc natankovat ve 
Slovinsku, kde je levnější nafta. Oběma řidičům Petrovi Šimkovi a Evženovi 
Šerému, kteří se v řízení střídali, patří poděkování. 

               J.Lejsek, vedoucí výpravy 
 
 
3. 2. Ze sekce FSR 
 
3. 2. 1. Zpráva o MS FSR v Dessau 
 
Zpráva z Mistrovství světa FSR Dessau v Německu 
 
Letošní mistrovství světa se konalo v Německém Dessau v areálu místního 
přírodního koupaliště. Prostředí koupaliště 
a přilehlého kempu bylo pěkné, akorát byl nedostatek místa na vodní ploše, a 
proto po dobu konání MS byl v celém 
prostoru zákaz koupání. Pokud bylo pěkné počasí, dalo se smočit až pozdě večer 
(cca 19:30) po skončení soutěžích 
jízd a tréninků.  
 
Všichni naši reprezentanti se MS zúčastnili dle sestaveného repre, do místa 
konání jsme se postupně sjížděli již od 
pátku, tak že na nedělní prezentaci byli již všichni na místě. Osobně jsem při 
příjezdu byl trochu rozčarován nad 
organizací ohledně nájezdů jednotlivých soutěžících. Počítal jsem, že nás při 
příjezdu někdo z pořadatelů navede 
kam se můžeme postavit, ale bohužel museli jsme sami zjišťovat kde a jak se 
usídlit. Nebyla ohraničena pláž, ani 
zatravněná plocha, tak jak se přijíždělo tak se zabíral postupně prostor. 
 
Jinak na prostředí kempu nebylo nic k vytknutí, občerstvení fungovalo dostatečně 
i děti zde měli vyžití na prolézačkách a písečné pláži, až na absenci pitné vody, 
jelikož areál byl veden pouze jako koupaliště a ne kemp,  
byla zde pouze studna s užitkovou vodou. Pitná voda se vozila balená z obchodu, 
cca 800 metrů. 
 
Horší už to bylo s tréninkovou vodou, vzdálenost k ní byla přijatelná 6 km, ale 
trénink nebyl nikterak organizován, 
nebylo zde vybudované plato, prostor pro závodníky zhruba 8 x 3 metry a místo 
na parkování 20 x 10 metrů, jinak podél dosti frekventované silnice a u 
nepřehledné zatáčky. Ale věřím, že se pořadatelé snažili a jiná možnost asi 
nebyla. 
 
 



 
České repre družstvo čítalo 13 seniorů a dva juniory. Z této výpravy se do finále 
probojoval junior Lukáš Vítek  
FSR V 3,5 J, který následně ve finálové jízdě získal titul Mistra světa a ve třídě 
FSR V 15 J dojel na třením místě. 
Ze seniorů postoupil do finále Petr Lamač FSR V 35, který pro technickou závadu 
skončil ve finále na 12 místě. 
 
Další umístění je následující :  

    FSR V 3,5 Jun. Lukáš Vítek     Mistr světa 
       Lamač Martin   28. místo 
    FSR V 7,5 Jun. Lamač Martin  18. místo 
    FSR V 3,5   Runkas Luboš  35. místo 
       Čapek Jan   63. místo 
       Kobrle Josef  67. místo 
    FSR V 7,5  Čapek Jan   35. místo 
       Navrátil Josef  38. místo 
       Vaněrka Petr  59. místo 
    FSR V 15 J Vítek Pavel    3. místo 
    FSR V 15  Vítek Pavel  38. místo 
       Vaněrka Petr  44. místo 
       Till Vaclav  60. místo 
    FSR V 27  Runkas Luboš  16. místo 
       Mátl Luděk  19. místo 
       Žároský Zdeněk  25. místo 
    FSR V 35  Lamač Petr  12. místo 
       Hájek Karel  23. místo 
       Košťál Pavel  27. místo 
       Runkas Luboš  30. místo 
 
    FSR O 27  Mátl Luděk  29. a Knedlík Petr 39. místo 
 
Časový harmonogram se pořadatelům dařilo dodržovat přesně, počasí nám také 
přálo, většinou bylo slunečno. 
 
Tímto bych rád poděkoval všem účastníkům našeho repre týmu za zodpovědný 
přístup při účasti na MS.  
Taktéž pořadatelům a organizátorům MS je na místě vyjádřit poděkování za 
přípravu a organizaci, jelikož  
zájemců o pořádání MS je stále méně. 
   
      Vaněrka Petr,  vedoucí sekce FSR 
 
 
 
 
 

 



3. 2. 2. Zpráva ze zasedání sekce FSR NAVIGA 
 

Zasedání sekce FSR Naviga 05. 08. 2012 v Dessau Německo. 
Předběžná zpráva ( po obdržení oficiálního zápisu bude zhotoven překlad, zatím 

jsem jej nezískal). 
 

Jednání probíhalo v částečně rekonstruované místnosti s nedostatkem židlí 
(někteří jsme seděli na stolech). Místnost byla osvětlena v rohu jednou přenosnou 
lampou, že zhruba v devět hodin už nebylo vidět co si kdo zapisuje. Také jsem 
zde postrádal vlajku či alespoň znak Navigy. 

 
 Vedoucí sekce FSR V Naviga pan Ian Folkson zahájil zasedání v 20,30 
hodin přivítáním všech delegátů jednotlivých zúčastněných států a následně také 
řídil jednání. 
 Nechal kolovat prezenční listinu, kde každý stát potvrzuje delegáta za svůj 
stát. 
Zápis z jednání a výsledky hlasování zaznamenávala p. Taylorová. 
Řešila se skutečnost, že zatím není pořadatel MS FSR V/H/O pro rok 2014, byl 
podán návrh 
pokud se nenajde pořadatel, že by se rozdělily kategorie a jeden rok by se 
pořádalo MS FSR V, 
a v roce následujícím MS FSR H/O. Nebylo by to pro pořadatele tak časově a 
finančně náročné. 
Zástupce Německa p.Banaszak nabídl možnost opětovného pořádání MS 
v Dessau. 
 prosince 2012 je možné zasílat návrhy a přihlášky o zájem upořádat MS FSR 
V/H/O. 
 Dále se postupně projednávali jednotlivé návrhy změn pravidel předložené 
některými státy : 
 - Návrh Německa - FSR O jet místo 4 jízd po 8 minutách pouze 3 jízdy 
po 10 minutách, 

Nesvážet během jízdy stojící modely. Vedlo by to k podstatnému 
zkrácení doby průběhu soutěžních jízd. (snižováním počtu jízd a ne 
svážením modelů se připravují 
 O možnost napravit si umístění)  

   Návrh byl schválen. 
 - Návrh Norska  - Vyjmout z pravidel FSR O § 10.3 postup při podjetí bóje, 
po  zkušenostech při vracení se po podjetí na MS v Maďarsku, chtějí tento bod 
z pravidel  vyjmout a při podjetí se nevracet s tím, že se toto kolo nezapočítá. 
Předcházelo by se tak mnoha zbytečným kolizím. 
   Návrh nebyl schválen a objíždění bójí pro kategorii FSR O, zůstává stejné. 
 - Návrh Česka  
 - byl přijat a formulace věty se změní dle zaslaného návrhu. 
 - Návrh Francie - navýšení startovného na oficiálních akcích Naviga a to: 
  Senioři 25,00 Euro za třídu = 20,00 Euro pro organizátory, 5,00 Euro 
pro sekci. 
  Junioři 20,00 Euro za třídu = 15,00 Euro pro organizátory, 5,00 Euro 
pro sekci. 



(protinávrhy zněli ve smyslu, že 5,00 Euro nezlepší finanční situaci a 
naopak se navýší startovné). 

   Návrh byl přijat - startovné se navyšuje – senior 25,00 Euro, junior 20,00 
Euro. 
 V průběhu jednání se živě diskutovalo a řešilo mnoho jiných záležitostí, 
někteří se domáhali projednávání bez zaslání požadavku předem, což nebylo 
akceptováno, s tím, že se nebylo možno na tyto skutečnosti připravit.  
 Jednání ukončil vedoucí sekce p.Folkson ve 22:30 hod. 
    Zapsal: Vaněrka Petr,  vedoucí sekce FSR 
 
 
3. 2. 3 Zpráva za rok 2012 
 
Hodnocení sportovní sezóny skupiny FSR za rok 2012 
 
V uplynulé  sezóně 2012 se jako tradičně konalo pět seriálových soutěží, které se 
uskutečnily v souladu s kalendářem soutěží. Čtvrtý závod seriálu se počítal 
z výsledků mezinárodní soutěže „RoyalCup“, 
která se konala v Duchcově. Všechny tyto soutěže byly stejně jako v předchozích 
letech pořadateli organizačně (dle možností pořadatelů) dobře zajištěny.  
 
V jednotlivých třídách se soutěží v roce 2012 zúčastňovalo celkem 48 závodníků 
se 70 modely.  
Z toho bylo 8 elévů, 3 junioři a 37 seniorů.  
 
Soustředění talentované mládeže se konalo také již tradičně v Břehách v pěkném 
prostředí  ATC Buňkov. 
Kde se v pátek v dopoledních hodinách konalo školení rozhodčích sekce FSR pod 
vedením zkušené 
mezinárodní rozhodčí Aničky Navrátilové, školení bylo zakončeno testíkem. 
Účast na jednotlivých soutěžích je patrna z konečné výsledkové listiny seriálu 
MČR.  
 
V letošním roce se našich seriálových soutěží zúčastňovalo poměrně více 
zahraničních účastníků než v předešlých letech. 
 
Na poslední soutěži v ATC Hluboký u Holic se opět jako každoročně sešla většina 
soutěžících. 
V sobotu večer v místní restauraci proběhla schůze sekce FSR, kde se upřesnili 
termíny konání soutěží pro sezónu 2013.   
V neděli po skončení seriálové soutěže zde proběhlo závěrečné vyhodnocení 
seriálu MČR a vedoucí sekce zde předal všem úspěšným závodníkům, kteří se 
umístnili na prvních třech místech v celkovém hodnocení seriálu MiČR poháry a 
medaile. 
Na závěr bych opět rád poděkoval všem tuzemským i zahraničním soutěžícím za 
účast na jednotlivých soutěžích, kázeň na startovišti, která se v posledních letech 
daří udržet, což v nemalé míře napomáhá hladkému a hlavně bezpečnému 
průběhu soutěží. 



Poděkovat také pořadatelům za přípravu a průběh jimi pořádaných soutěžích, 
také všem rozhodčím, kteří na průběh těchto soutěží dohlíželi a řídili je. 
 
Zástupci klubů – rada FSR : 
KLoM Praha 4    Hájek Karel    
KLoM Brandýs n.Labem  Rajniš Michal    
KLoM Turnov    Jakubec Jan    
KLoM Moravské Budějovice Runkas Lubomír   
KLoM Slavkov u Brna  Mátl Luděk    
KLoM Přerov    Kuban Petr 
KLoM Duchcov    Vaněrka Petr 
KLoM Vysoké Mýto   Kobrle Josef 
KLoM Pardubice   Navrátil Josef 
 
Z jednání zástupců klubů a většiny závodníků kategorie FSR V, které proběhlo 15. 
září 2012 v ATC Hluboký 
v Holicích, vzešel tento závěr : 
 
 Termíny seriálových soutěží : 
    místo konání  klub    pořadatel 
 04. - 05. 5. 2013 Osek nad Bečvou Přerov Štička Jaroslav 
 25. - 26. 5. 2013 Břehy Delta Pardubice  Navrátil Josef 
 13. - 14. 7. 2013 Jackov,  Moravské Budějovice, Runkas Luboš 
Mez.í 26. - 28. 7. 2013 Duchcov, Royal Dux Duchcov, Vaněrka Petr 
 07. - 08. 9. 2013 Holice, Vysoké Mýto  Kobrle Josef 
 ? ? ?    FSR O Slavkov    Mátl Luděk 
Každý pořadatel je povinen nahlásit soutěž na adresu J. Lejska 
 
- Soustředění talentované mládeže FSR V proběhne v pátek 24.5.2013 
v odpoledních hodinách (1300-1600) 
- změny do sportovního řádu nejsou,  
- seriálová soutěž v Duchcově se opět pojede v rámci mezinárodní soutěže Royal 
Cup, letos se toto osvědčilo, 
 
V Teplicích dne 16.10.2012  Vaněrka Petr,  vedoucí sekce FSR 
 
 
3. 3. Ze sekce M 
 
3. 3. 1. Zpráva vedoucího sekce za  rok 2012 
 

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zpravy/zprava_253.doc  
 
 
3. 4. Ze sekce NS 
 
3. 4. 1. Zpráva o činnosti sekce za rok 2012 
 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zpravy/zprava_253.doc


ZPRÁVA 
o činnosti lodních modelářů sekce NS za rok 2012. 

 
  1. Úvod: 
 Vzhledem ke skutečnosti, že se v letošním roce nekonalo ME NS (údajně nebyl 
pořadatel), což bylo dost velkým zklamáním pro mnohé modeláře a všeobecně 
panuje názor, že předsednictvo NAVIGY se dostatečně nesnažilo tuto vrcholnou 
akci zorganizovat, byla veškerá sportovní činnost v rámci NS soustředěna na 
seriál M ČR NS a veřejné soutěže. 
 
  2. Sportovní činnost: 
 M ČR NS opět proběhlo tradičním způsobem, tj. pořádáním 5-ti seriálových 
soutěží systémem 2+2+1 z nichž 3 nejlepší byly započítány do konečného 
umístění jednotlivců v rámci M ČR NS. 
  1.a 2. seriál. soutěž uspořádal KLoM Třebechovice p.O., jako svůj „křest ohněm“. 
Soutěž proběhla v příjemném areálu tábora J.A.Komenského v Bělči n.Orl. na 
přilehlém Mlýnském rybníku ve dnech 25.-27.5.2012. Součástí bylo i statické 
hodnocení modelů, platné pro celý seriál. Možnost dodatečného dobodování 
dalších modelů na následujících soutěžích byla zachována. Dále zde v sobotním 
odpoledni proběhlo Soustředění talentované mládeže, které v součinnosti s ved.  
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sekce zajistil pořadatel. Zúčastnilo se 28 mladých modelářů, kteří pod vedením 
zkušených lektorů získali mnoho cenných rad a zkušeností počínaje výběrem 
vhodné dokumentace a konče názornými ukázkami prakticky všech základních 
modelářských činností. 
  3.a 4. seriál. soutěž proběhla v ATC Podroužek v Netolicích ve dnech 22.- 
24.6.2012. Pořadatelem byl KLoM „Maják“ Borovany. Proběhlo zde i statické 
hodnocení nových modelů. 
  5. seriál. soutěž se konala v Duchově na rybníku Barbora v pořadatelské režii 
KLoM „Royal Dux“ Duchcov ve dnech 8.- 9.9.2012. Součástí této soutěže bylo 
konečné vyhodnocení M ČR NS pro rok 2012. Pořadatel zajistil již tradičně 
hodnotné seny pro vítěze, vč. důstojného závěrečného ceremoniálu za účasti jak 
modelářských funkcionářů, tak i zástupce města . 
  Všechny seriálové soutěže M ČR NS byly vzorně organizačně i materiálově 
zajištěny a všem pořadatelům patří vřelé poděkování. 
  Výsledky seriál. soutěží byly průběžně zveřejňovány na webu SMČR, vč. dílčích 
výsledků a konečného umístění soutěžících v rámci Mistrovství ČR NS. Toto 
pořadí je i podkladem pro výběr širšího repre-družstva NS ČR. 
  Závěrečné výsledky seriálu ukazují, že v této sportovní sezoně byly počty 
soutěžících bez větších výkyvů, ale mírný úbytek v některých třídách byl opět 
zaznamenán – viz. tabulka. 
  Třída:                    R.2011                R.2012             Rozdíl: 

F2-A sen:                          9                         8                        -1 
F2-A jun:                           5                         4                        -1 
F2-B sen:                          5                         3                        -2 
F2-C                                10                         4                       -6 
F4-A sen:                         23                       24                      +1 
F4-A jun:                          24                       33                      +9 



F4-B sen:                          6                         6                         0 
F4-B jun:                           4                         5                        +1 
F4-C sen.+ jun:                 3                         7                        +4 
F-DS                                 7                         7                          0 
F-NSS-A                         15                        10                        -5 
F-NSS-B/C                        8                         4                        -4 

Celkem:                         119                     115                    +15,  -19 
  Jelikož dosud není známo, zda se bude v roce 2013 konat M S NS, bude 
příprava repre-družstva NS ČR pouze v rámci konání seriál. soutěží M NS ČR. 
 
  Vzhledem k nutnosti provést „selekci“ v seznamu národních rozhodčích NS tak, 
aby sbor rozhodčích této skupiny byl adekvátní k potřebám soutěžní činnosti, aby 
všichni činní rozhodčí měli platné proškolení a vlastnili platný průkaz, bylo 
uspořádáno školení národních rozhodčích a všechny výše uvedené kroky byly 
realizovány. Školení organizoval ved. sekce NS dne 24.3.2012 v kinokavárně 
v Borohrádku.Z důvodu velkého zájmu a rozsahu školení bylo ustoupeno 
z původního záměru, realizovat toto školení v Třebechovicích p.O. při seriálu M 
ČR.Dalším důvodem byla skutečnost, že rozhodčí budou proškoleni před 
zahájením sport. sezony. 
Celodenního školení se zúčastnilo 31 osob. Jako lektoři působili pp: Jiří Lejsek 
(sportovní řád, rámcově žákovské třídy), Jiří Špinar (statické hodnocení modelů, 
vč. strojoven DS), Ing. Jan Jedlička (výklad pravidel NAVIGA 2012- mimo NSS), 
Ing.Zdeněk Tomášek (výklad pravidel NAVIGA – NSS). 
  Školení bylo účastníky kvitováno, jako velmi přínosné. 
  Nový seznam všech rozhodčích je zveřejněn na webu SMČR. 
  3. Příprava sportovní sezony pro rok 2013:  
  Dne 8.9.2012 proběhla schůzka zástupců klubů v Duchově (zápis je zveřejněn 
na webu SMČR sekce NS v odd. „Zprávy“) a bylo dohodnuto, že pro rok 2013 
proběhne M ČR NS standardním způsobem, tj. systémem 1.+ 2., 3.+ 4., 5. Konání 
1.a 2. seriál. soutěže je stále v jednání, jelikož původně stanovený pořadatel – 
KloM Plzeň-Letkov z technických důvodů pořadatelství odřekl Doufám, že situace 
se vyjasní během 2 týdnů. 3.a 4. seriál. soutěž bude pořádat KLoM „Maják“ 
Borovany v ATC Netopíce ve dnech 22.-23.6.2013. 5. seriál. soutěž uspořádá 
KLoM „Česílko“ Valdice v ATC Eden Jinonice, vč. závěrečného vyhodnocení M 
ČR NS , termín bude dopřesněn – cca první polovina září 2013. Jak již bylo 
uvedeno v úvodu, není dosud znám termín ani místo konání MS NS 2013, bude-li 
vůbec a tak příprava repre-družstva bude probíhat zatím jen v rámci konání 
seriálu M ČR NS. Zvláštní soustředění není plánováno. 
  Závěr: 
  Pokud budeme hodnotit činnost našich maketářů v letošní sport. sezoně, lze 
konstatovat, že nevybočovala z průměru. Počet soutěžících v jednotlivých třídách 
mírně kolísal s tendencí mírného poklesu, který však není kritický. Organizace 
soutěží všech úrovní má stále vysoký standard a i nový pořadatel (KLoM 
Třebechovice p.O.) se uvedl na výbornou. 
  Zcela na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům, rozhodčím a 
funkcionářům za jejich obětavou a nezištnou práci, bez které by nebylo soutěží 
ani dalších modelářských akcí. 



  Modelářům-sportovcům přeji hodně úspěchů v nadcházející sportovní sezoně 
2013 ! 
 
Říjen 2012                                                                                                    
Jiří Špinar, ved. sekce NS 
 
3. 5. Ze sekce S 
 
Zpráva  ze soutěží sekce S. 
 
   V kalendáři sekce S byly v období od zahájení sezóny do konce srpna uvedeny, 
jedna mezinárodní soutěž v třídách F5-E/IOM a  F5-M, čtyři závody z šetidílného 
mistrovského seriálu třídy Mikro Magic a tři veřejné soutěže F5-E/ION a M. 
Mezinárodní soutěž  pořádá tradičně první víkend v červnu KLoM Kolín a letos se 
poprvé konala na vodě Vavřineckého rybníka u Uhlířských Janovic. Soutěže se 
zůčastnilo ve třídě F5-E/IOM 16 startujících z Rakouska, Maďarska a od nás.Ve 
třídě F5-M bylo 17 startujících a zahraniční účast byla rozšířena o 
Polsko,Německo a Slovensko. V obou třídách zvítězil Manfréd Wolfinger z 
Rakouska, který se této soutěže zůčastňuje pravidelně.  
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   Druhá soutěž seriálu MikroMagic se jela na Kristyně u Hrádku n.Nisou. Ostatní 
tři soutěže se konaly  na Vavřineckém rybniku. Soutěž v Hrádku n,Nisou pořadal 
KLoM Jablonec n. Nisou ostatní KLoM Kolín. O zájmu o tuto třídu svědčí to, že se 
na těchto závodech vystřídalo na 25 soutěžících, a to závody třídy Mikro Magic se 
pořádají teprve druhým rokem. 
   Z veřejných soutěží se konaly pouze dvě, v Kolíně a Olomouci. V třídě F5-
E/IOM  se v letošním roce objevili i noví účastníci a tak tato třída se snad opět  
začne rozvíjet. Horší situace je ve třídě F5-M, kde uspět dnes znamené investovat 
nemalou částku, převyšující i sto tisíc korun. Třetí veřejná soutěž vypsaná klubem 
z Hradce Králové byla pro malou účast zrušena. 
    Mimo toto dění u nás doma, se zůčastníli někteří modeláři zabývající se 
kategorií F5  i soutěží v Itálii,Rakousku a Polsku. 
Za sekci S „ Ing. Pešek 
 
 
 
 
 
3. 6. Ze sekce EX a mládež 
 
3. 6. 1. Mistrovství ČR lodních modelářů žáků 
Mistrovství ČR žáků proběhlo ve středisku Sedlejov za pořadatelství klubu 
z Třeště a jeho zhodnocení bylo již v minulém čísle Zpravodaje. 
 
3. 6. 2. Soustředění talentované mládeže  
 

Uskutečnilo se spoluprací klubů Třešť a Blansko  ve středisku 
Protivanov 12 -18. srpna . 


