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1. Úvodník

Už nad tím uvažujete?

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15. století, začíná tím,
že pan Brouček, sedě ve Vikárce, jsa účasten v jakési stolní společnosti,
poněkud přebral. Stolní společnost ... zajisté už jste ten pojem někde
slyšeli nebo četli. A s klasickým dílem Svatopluka Čecha jste se taky
určitě střetli, tedy aspoň ti starší, bývalať to povinná školní četba.
Chodím na obědy do učňovské restaurace, kde se každý čtvrtek
dopoledne také schází jakási stolní společnost, skupinka dam, ročník
narození někde mezi 1930 – 1935. Záhy jsem odposlechl, že to jsou
všechno sokolky. Sokol – to byl nějaký spolek! I panovnický dům
Habsburský z něj měj bobky, proto taky sokolové měli v první světové ( a
ve druhé od soudruhů z NSADP taky) skrz to tučné mínus. Nemluvě o
době následné.
Spolky ... O jejich legislativní historii jsem psal minule. Tentokrát bych
načal jiný soudek.
Moje generace (a všichni starší) byla po velkou část svého života
organizována v "Národní frontě", kterážto sdružovala rozličné
společenské ORGANIZACE ... kdežto něco, co bylo lze označiti jako
SPOLEK, bylo chápáno jako něco ... něco řekněme méně hodnotného.
Jenže ... čím víc se kolem toho všeho motám, nabývám názor, že je to
všechno jaksi jinak.
Slovo spolek nese z minula stejně tak blbé stigma jako slovo soudruh.
Obě tato slova, v klasické české literatuře běžně užívaná, byla vlastně
v době nedávné zneužita. Michodem – o spolcích zajímavě pojednává
nedávno vyšlý 13.díl Toulek českou minulostí. Leč – vraťme se do
současnosti.
Stojí před námi zásadní otázky:
Jaká bude nová struktura SMČR? Co a jak s kluby? Co a jak s
členstvím?
Přímé členství , které známe z minula pod pojmem individuální členství,
které svého času bylo některým funkcionářům tak velkou třískou v oku.
Čas oponou trhnul a toto členství dneska není žádným velkým
technickým problémem. Díky využití počítačů lze vyřešit problematiku
evidence členů, vystavování průkazů a s tím spojené placení příspěvků
naprosto kvalitně a elegantně. Chce to jen jedno – musí se chtít!
Znáte to – když se nechce, je to horší, než když to nejde!
Ostatně – zákon chápe tuto formu jako formu základní! Neboť – spolek
jest tvořen členy! Jak prosté!

Faktem je, že při naší velikosti a rozsahu činnosti se bez nějaké další
vnitřní struktury neobejdeme.
Je potřeba si ale připomenout, že SMČR byl a stále je atypickým
útvarem, a to především z důvodů naší složité dvojité struktury, když
část věcí řešíme cestou klubů a část cestou odborností. Sedíme tak na
dvou židlích naráz, což, jak zajisté víte, není zrovna nejpohodlnější
posez.
Nová struktura by měla být jednoduchá a levná.
Prvoplánově se nabízí řešení zdánlivě nejjednodušší – „přejmenovat“
kluby, které jsou v současné legislativě organizačními jednotkami
s odvozenou právní subjektivitou, na pobočné spolky, tak to nahlásit na
registr a basta fidli. Má to ale háček.
Pobočný spolek není koncipován tak, aby u našich klubů došlo jen k
přemalování názvu - spolek rozhodne, za jakých podmínek bude jeho
pobočný spolek zřízen, za jakých zanikne a jaká bude mít práva a
povinnosti. Z logiky zákona za něj přebírá jakousi existenciální
odpovědnost. Tedy něco hodně jiného, než známe doposud. Například
likvidace je stejně „snadná“ jako likvidace obchodní společnosti. Čili dá
to (jen) dost (kvalifikované) práce (v lepším případě).
Institut pobočného spolku jakožto součást organizační struktury spolku
proto musí být využit kvalifikovaně a s rozmyslem. Nesmí být zneužit tak,
jak bylo dříve členům vnuceno bezvyjímečné zřízení klubů. Nakonec –
největší problémy by s tím ve svém důsledku mělo vedení SMČR.
Opakovaně upozorňuji, že nejproblematičtější částí existence pobočných
spolků je jejich likvidace!
Optimálním se jeví kombinace přímého členství a pobočných
spolků. Pobočné spolky zřídit všude tam, kde mají současné kluby
majetek, zvláště nemovitý, kde chtějí ke své činnosti využívat
dlouhodobě pronajaté prostory. Nebo kde mají trvalé zdroje financí,
například trvalé napojení na rozpočty obcí nebo u klubů, které jsou
dostatečně veliké, aby se to „vyplatilo“. Záleží na členech.
U klubů nevlastnících nemovitosti či jiné majetky, které nepotřebují
pronajaté prostory, u klubů malých, u klubů vzniklých jen proto, že
vzniknout musely, tam zřizovat pobočné spolky nemá smysl. Takové
kluby lze také bez problémů v rámci legislativních změn zlikvidovat.
SMČR by byl spolkem a tam, kde by to bylo pro členy výhodné, měli
by možnost zřídit si pobočný spolek. Bylo by to v úhrnu optimální a i
nejlevnější řešení.

Možná se vám zdá, že zase píšu blbosti, vážení. No … z pohledu těch,
kterým je to všechno jedno, ano, píšu blbosti. Nechť se ale dotyční
potom nediví, co „ti nahoře“ zase vymysleli.
Ing.Vladislav Janoušek

2. Organizační zprávy
2. 1. Zpráva ze SMČR a předsednictva KLoMČR
ZÁPIS z 1. zasedání předsednictva KLoM ČR v roce 2013
Zasedání se uskutečnilo dne 16. 03. 2013 v zasedací místnosti TJ Slavia
Hradec Králové.
Přítomni : Ing. Vladislav Janoušek,předseda, Jiří Nosek - EX a mládež, Petr Vaněrka
- FSR, Jiří Špinar - NS, Pavel Novotný - S, Jiří Lejsek-tajemník, Mgr. Miroslav
Navrátil – předseda SMČR
Omluveni : Jiří Válek-C – mimo ČR, Ing. Ivan Kneys-M – nemocen – podklady k
jednání zaslal.
1. Zahájení
V 9,10 zahájil jednání předseda poděkováním členům předsednictva za práci
v zimním období a včasný příjezd na zasedání.
2. Kontrola zápisu
Z minulého zápisu není nic co by bylo potřeba dořešit.

3. Zprávy ze SMČR
Zasedání předsednictva SMČR se uskutečnilo 21. 02. 2013

Vydán Kalendář soutěží pro mládež všech odborností a rozeslán na jednotlivé
kraje.
MČR lodních modelářů žáku doplněno do kalendáře. Uskuteční ho KLM
Blansko, pan Miroslav Vičar, který zaslal oficiální přihlášku.
Termín 14. 06. -16. 06. 2013 na vodní nádrži Blansko-Pálava.
Na mistrovství žáků je možné poskytnout zálohu ve výši 50% plánované
částky.
Na výjezdy lodních modelářů dle úspěšnosti v předchozích mistrovstvích je
částka 168tisíc Kč.
4. Kalendář Naviga
Kalendář MS, ME a mezinárodních soutěží NAVIGA byl zveřejněn koncem
února na stránkách Navigy a překopírován na stránky Svazu modelářů /lodní dne 3.
03. 2013. Obsahuje námi nahlášené 3 mezinárodní soutěže v ČR ( plachetnice NSS
– Jablonec, plachetnice F5 - Kolín a FSR – Duchcov)
5. Mezinárodní rozhodčí
Všichni mezinárodní rozhodčí z ČR mají vystavené nové průkazy s platností
do roku 2015 nebo 2016.
6. Rozpis finančních prostředků na mistrovské a postupové soutěže
Rozpis je přílohou tohoto zápisu a v podstatě s obdobnými částkami jako
v roce 2011 či původní 2012 před zvýšením. ( Loňský rok byl výjimečný ). Pokud by
došlo k navýšení byl by rozpis procentuálně navýšen.
7. Výjezdy na MS
V letošním roce se uskuteční tři výjezdy na MS
- MS sekce M – Gent, Belgie – 30. 07. – 11. 08. 2013
Účast 5 juniorů, 10 seniorů – vedoucí výjezdu Ing. Zdeněk Hanzlík
- MS sekce NS – Kaliningrad (Královec), Rusko 15.08 – 22.08. 2013
Předpoklad 15 soutěžících – vznešen požadavek na mikrobus Ducato a
pokud bude převezme funkci vedoucího Jiří Špinar, ved sekce. Definitivně
bude rozhodnuto na koci měsíce dubna.
- MS sekce S – Jezierzany - 23. 08. – 04. 09.2013
Účast 11 závodníků – vedoucí výjezdu Pavel Novotný, ved. sekce
Vedoucí výjezdů mají povinnost měsíc před výjezdem předložit
předsedovi SMČR ke kontrole členské průkazy všech soutěžících kteří se
zúčastní ke kontrole !!!
8. Finanční příspěvky na výjezdy.

MS M – Gent :
40 tisíc
MS NS – Kaliningrad, Rusko
100 tisíc
MS S – Jezierzany :
28 tisíc
Je předpoklad, že dojde ke zvýšení příspěvků, ale není zatím známá suma.
Zvýšení pak bude provedeno procentuálním zvýšením stávajících částek.
9. MČR žáků 2012
Uspořádání ohlásil KLM Blansko na přehradě Palava
Termín : 14. – 16. červen – odp. pořadatel M. Vičar,Pod Javory 16, 67801
Blansko
Předsednictvo schválilo propozice MČR žáků 2013 a vedoucí sekce Mládež a EX je
může po drobné personální úpravě vyvěsit na web této sekce
10. Školení rozhodčích
- Jediné školení měla sekce Mládež a EX v Třešti.
- Byli předány dohotovené nášivky pro rozhodčí - sekce Mládež a EX 10 ks,
NS 4 ks, FSR 3 ks a S rovněž 3 ks . Další jsou k dispozici u tajemníka.
11. Materiály ke změnám ve Sportovním řádu
Žádný z vedoucích sekcí nepožaduje úpravy ve sportovním řádu ani
národních pravidlech.
Ve sportovním řádu budou jen aktualizovány ročníky narození pro věkové třídy
žáků a juniorů.
12. Různé
Členové předsednictva neměli žádné další požadavky k projednání.
14. Závěr
Schůzi ukončil předseda přáním dobré cesty do domovů členům
předsednictva a klidnou a nekonfliktní práci v průběhu sportovní sezóny.
Nedílnou přílohou zápisu je Rozpis finančních příspěvků na mistrovské soutěže.
Zapsal : J. Lejsek, tajemník
Zkontroloval a upravil : V. Janoušek, předseda

Rozpis příspěvků na mistrovské soutěže SMČR v roce 2013
Částka pozn.
soutěž
datum
místo
Soutěže celkem

80 500

Lo-17
Lo-18
Lo-19
Lo-20
Lo-21

sekce NS
17. – 18. 05.
18. – 19. 05.
21. – 22. 06.
22. – 23. 06.
13. – 15. 09.
sekce M

Lo-22
Lo-23
Lo-24
Lo-25
Lo-26

04. – 05. 05.
18. – 19. 05.
08. – 09. 06.
22. – 23. 06.
31.8.–01- 09.

Lo - čís.
Lo - 16

sekce FSR
11 - 15
19. 06.

Lo–
Lo-31

sekce S
čís. 32 – 37
29. – 30. 09.

Lo-27
Lo-28
Lo-29
Lo-30

sekce EX
27. – 289.04.
11. - 05.
14. – 15. 09.
21.-22.09.

Lo-37

sekce C
14. – 16. 06.

Mistrovství ČR žáků
soutěž
datum
Lo-40
.

Celkem
Jinolice–ATC Eden,Jbc
Jinolice– ATCEden,Jbc
Netolice – Podroužek
Netolice - Podroužek
Jinolice-ATCEden,Val.
Vyhodnocení
Celkem
Náchod - Podborný
Praha 4 – U Košíku
Borovany - Pražan
Plzeň-Bolevec-ATC
Náchod-Podborný
Vyhodnocení
Celkem
MČR FSR – O jednr.
Vyhodnocení
Celkem
Seriál 6 soutěží
M ČR – E/IOM a M
Vyhodnocení
Celkem
Třešť - Sedlejov
Blansko - Pálava
Mar.Údolí-Žleb
Třebíč
Vyhodnocení
Celkem
MiČR Vysoké Mýto

místo
Blansko

Oblastní postupové soutěže žáků*)
soutěž
datum
místo
Lo-41
08. 06.
Ledenice - JČ
Lo-42
11. 05.
Jablonec n.N.
Lo-43
27. 04.
Třešť - Vysočina
Lo-44
11. 05.
Blansko - JM
Lo-45
01. 06.
Třinec – Morsl + Olom.

29 000
8 500
8 500
5 000
7 000

17000
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
5 500
14 500
0
500
14 000
9 000
5 000
4 000
6 500
1 200
1 200
1 200
1 200
1 700
4 500
4 500

seriál Mikro magic

+ 1 500 z Lo-43
+ 1 500 z Lo-44

pozn.
24 000

pozn.
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

Spolu s Lo-27
Spolu s Lo-28

Dodržujte přesně podmínky ve smlouvě uvedené – jak obsahové, tak časové!!
V případě, že dojde k dodatečnému navýšení celkové částky na soutěže bude tento
rozpis aktualizován.

2. 2. Z agendy tajemníka

- Klub Admirál Jablonec získal nové prostory pro svoji dílnu, kde
bude sídlit od 1. Února 2013
Adresa nové dílny je : Střední škola řemesel a služeb
Podhorská 54
466 01 Jablonec nad Nisou
Adresa na předsedu klubu se nemění :
Ing. Zdeněk Tomášek
Střelecká 3
466 01 Jablonec nad Nisou
- Klub Blansko ( Miroslav Vičar) nahlásil uspořádání Mistrovství
lodních modelářů – žáku prorok 2013 v Blansku na přehradě
Pálava v termínu 14. 06 – 16. 06. 2013. Doplněno do kalendáře
soutěží.
- Klub Písek ( p. Douša ) oznámil změnu termínu soutěže Lo – 61
z původního (29. 06.) na 08. 06. 2013.
- Naviga zveřejnila kalendář mezinárodních soutěží pro rok 2013,
který je na našich web stránkách již vyvěšen.

2. 3. Společenská kronika

25. 04. Jiří Šafář, Rcmodell Praha 4 – 65 let
Závodník s rychlými čluny s elektromotory, nezbytný funkcionář a
spolupořadatel pražských elektroregat, je už ve věku kdy i podle nově se
prodlužujícího odchodu do důchodu má právo si užívat volného času
k modelaření.
Tak mu popřejme jednak zdraví, ale hodně elánu do dalších
úspěšných modelářských let.
KLoM ČR

27. 04. Vlastimil Dvořák, Brandýs n/L - Stará Boleslav – 85 let
Vlasta Dvořák – modelář „par exelents“, kterého znají všichni lodní
modeláři od těch dnešních o patnáct let mladší.
Začínal modelařit v klubu Brandýs n/Labem ve společnost pánů
Jirků Vorlíčka a Baitlera, vlastně zakladatelů lodního modelářství
v Čechách. Poté ustavil klub ve Staré Boleslavi, kde vedl léta několik
modelářských kroužků mládeže na školách a z mnohých vychoval i
pozdější reprezentanty.
Hodně se věnoval upoutaným rychlostním modelům a úspěšně
konkuroval pozdějším reprezentantům v této kategorii pánům Dvořáčkovi
a mistru světa Jirkovi Šustrovi.
S příchodem dálkového RC ovládání byl mezi prvními závodníky
tříd FSR – V, ale uměl i rychlostní trojúhelník a slalom.
Nebyl modelář, který by stavěl podle plánků jiných – vždy šel svou
cestou a všechny jeho modely byly jeho vlastní konstrukce a vynikaly
perfektním zpracováním i povrchovou úpravou. Byl první kdo začal jezdit
i s tunelovými kluzáky. Později se věnoval i Rc modelům letadel, ale i
tam jen svým konstrukcím.
Když už zdraví trochu přestávalo sloužit , přestal jezdit na soutěže,
ale modelařil stále dál a vedl k modelářství i nadále mládež.
Dodnes bydlí ve svém domku, kde přízemí je vlastně modelářská
dílna a společnost mu 17 let dělala čubička Dášenka, která byla vždy u
něj, snad jen vařit neuměla. Když odešla, nedokázal být sám a tak ji
nahradil troch větší tulák z útulku, který ho také těší.
I když už vloni prohlašoval, že s modelařinou končí, asi to nebude
tak úplně pravda a občas ho stejně jeho dílna vtáhne k práci. A každý
měsíc pečlivě pročte RCrevue, kterou mu pravidelně při návštěvách
předáváme.
Všichni modeláři z Klubu Brandýs n/L. a Staré Boleslavi přejí
Vlastovi vše nejlepší, hlavně hodné zdraví do dalších let a pohodu
v domku s psíkem.
Za klub Josef Čejka a Ing. Petr Uzel
K mému osobnímu blahopřání Vlastovi k tomu krásnému jubileu
ještě přidám malou úsměvnou vzpomínku. Jak byl u mládeže oblíbený, i
když na nich vyžadoval preciznost, na kterou byl sám zvyklý, snad doplní
těchto pár řádků.
Na federálním mistrovství Československa, tuším, že v roce 1975,
jsem obdivoval chlapce, kteří krom pětistovek jezdili i upoutané modely
se spalovacími motory. A oni bez řečí po každém odjetém kole sedli,
rozebrali motor, perfektně propláchli a vyčistili, aby byl pro další start
připravený. Když po skončení jízd s radostí zjistili, že byli nejrychlejší,

vymysleli jak svému „modelářskému tátovi“ Vlastovi Dvořákovi
poděkovat. Při večeři ve velkém stanu jídelny připochodovali v čele
s Karlem Hájkem (tehdy žákovským mistrem ČSR, dnes reprezentantem
ve FSR-V) ke stolu , kde Vlasta jedl uklonili se před ním a sborem
pronesli „Děkujeme pane Dvořáku“ a obřadně před něj každý postavil
velkého panáka rumu.
Tak Vlasto hodně zdraví a pohodu

Jirka Lejsek

14. 06. Pavel Wolf, Mariánské Údolí – 65 let
Dlouhá léta známý lodním modelářům jako organizátor a vedoucí
lodních modelářů v v Mariánském Údolí, nedaleko Olomouce, kde se
stále konají i mistrovské soutěže lodních modelářů žáků a soutěže
Moravského poháru.
Do dalších let dobré zdraví a chuť ještě pomáhat s přípravami
modelářských akcí v regionu severní Moravy přeje
Předsednictvo KLoM ČR
3. Sportovní zprávy
3. 1. Ze sekce C
MČR – Vysoké Mýto 14. – 16. 06.
Výjezd v roce 2013 není.

3. 2. Ze sekce FSR
Mistrovství ČR formou seriálu – viz kalendář soutěží
Mistrovství světa ani mistrovství Evropy není

3. 3. Ze sekce M
Závodníky letos čeká Mistrovství světa v Gendu v Belgii. Zúčastní
se ho výprava 10 seniorů a 5 juniorů pod vedením Ing. Zdeňka Hanzlíka.

Seriál MČR proběhne podle rozpisu v kalendáři soutěží pod
taktovkou vedoucího sekce Ing. Ivana Kneyse.
3. 4. Ze sekce NS
Závodníky sekce NS letos čeká MS v Kaliningradě (česky
Královce) v odloučené enklávě Ruska na severovýchodu u Polska.
Konečný počet reprezentantů bude uzavřen koncem dubna vč.
určení vedoucího výpravy. Výjezd je ztížen povinností závodníků zajistit
si visa do Ruska, což znamená dvakrát osobně na ambasádu v Praze a
další výdaj 1.500 Kč.
Seriál MČR je tradičně pětidílný a bude zahájen dvojsoutěží v ATC
Eden v Jinolicích ale pořadatelsky zajišťovaný klubem Admiral Jablonec.

3. 5. Ze sekce S
Plachetničkáři sekce S mají před sebou v počátku září MS
v Jezierzanech v Polsku, kterého se zúčastní rovněž 15 našich
závodníků.
Jednorázové MČR tříd Fř-M a Fř-E bude začátkem června v Kolíně
a šestidílný seriál MIKRO MAGIC vystřídá vodní plochy v Kolíně Kristýnu
u Jablonce, Olomouci a Hradci Králové.

3. 6. Ze sekce mládež a EX

