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1. Úvodník 
 
Červnové (ne)červenání 
 

Nahlédnutím do kalendáře soutěží docela snadno zjistíme, že ze 
všech soutěží zde uvedených tvoří zhruba polovinu soutěže veřejné. 
Sice se už nejmenují „veřejné“ ale „ostatní“ a nejsou pro veřejnost jak 
tomu bývalo za Svazarmu - možná si to blbě pamatuju, ale z let 1971 – 
72, když jsem „organizovaně“ začínal, mám zafixováno, že věřejné 
soutěže byly i pro nečleny Svazarmu - co, pamětníci? Jak to bylo? 

  
Leč  ... to hlavní se na nich nezměnilo: "Ni zisk, ni slávu". Právě 

tyto soutěže  jsou podle mě přesně tím, co je klasickou spolkovou 
činností!  Mimo jiné, samozřejmě. 

 
Je ovšem škoda, že o těchto soutěžích se jen dočteme v kalendáři 

že jsou a  - dál nic. Do Zpravodaje o nich nepíše nikdo nic. No, vlastně 
jeden příspěvek tam loni byl. Onen krásný problém s hasičským dělem. 
Z toho všeho může mít hodně lidí oprávněný dojem, že ve svazu se vše 
točí jen kolem „vrcholového“ sportu – kolem výjezdů, kolem mistrovských 
seriálů a soutěží. Což pravda není. Ale dojem zůstává. Zvláště pro 
účastníky nemistrovských soutěží. I když i zde mají svůj seriál – 
Moravský pohár. Jenže jaksi, ač je ostatních soutěží hodně, přečteme si 
o nich všude jinde než na našich stránkách. Zato  vznikají … „fóra“ … 
hm, forum – prostor v antických městech, kde se lidé střetávali za ….. 
rozličnými účely, tedy nejen za obchodem , ale i za hubou mletím (a 
politikou).  Vyvinula se z toho dnešní náměstí. Dneska jsou lidé asi 
línější, kdeže na náměstí, jen tak pokecat,  tož - vymysleli si náměstí 
virtuální - diskuzní fóra na internetu.  
 
A opět tu máme „ my a oni“. 
 
Škoda. 
 

Ing. Vladislav Janoušek, předseda 
           
    

 
 
 
 
 



 
2. 1. Zpráva z Navigy a Rumunska 
 
 K našemu a asi všeobecnému překvapení se koncem dubna 
změnil či doplnil kalendář soutěží Naviga o nenadále oznámené 
Mistrovství Evropy kategorie C v Rumunsku ve městě Temešvár. 
 Současně i naši mailovou adresu dorazily od pořadatele propozice 
této akce. 
 Podle pravidel Navigy je povinností členských států nahlásit 
mezinárodní soutěže a pochopitelně MS a ME na sekretariát Navigy do 
konce roku předešlého.  
 To že stačí nahlásit ve druhém čtvrtletí, že za tři měsíce někdo 
udělá ME a Naviga to ihned přijme, svědčí o tom jak „kvalitně“ tato 
organizace funguje. Jsou rádi, že nakonec někdo něco uspořádá ?!?    
 

 
 Na otevřeném MČR C se o této pozdně oznámené skutečnosti 
hovořilo a jak vyplynulo z těchto rozhovorů nebude nikdo z ČR mít zájem 
se tohoto ME zúčastnit. Je to v podstatě celkem logické a pořadatel by si 
měl uvědomit, že asi velkou účast nemůže čekat. Na druhou stranu je i 
fakt, že v letošním roce je i solidní finanční zajištění na výjezdy na 
takovéto mezinárodní akce, a pokud nebudou vyčerpané je předpoklad 
že na další rok budou podstatně sníženy. A to zas může za rok mrzet. 
 A nikdo se nás nebude ptát proč Naviga toto trpí a pořadatelé si to 
mohou takto v pozdním termínu vyhlašovat. 
 
 
 
 
2. 2. Z agendy tajemníka  
 
 

- Vedoucí sekce Mládež a EX Jiří Nosek oznámil změnu telefonního 
čísla . 

 
Jeho nové číslo  je : 775 905 695 

 
 

- Předseda klubu v Ktiši pan  Roman Frček oznámil změnu termínu 
konání soutěže Lo – 71 – Memoriál Karla Klímy v Ktiši z původního 
termínu 14. 09. na sobotu 21.09. 2013 

 
 



- Množí se připomínky k pravidlům, která jsou nazvaná „národní 
a žákovská pravidla“. Tato pravidla vznikla původně pro 
soutěže žáků někdy v devadesátých letech minulého století a 
měla v podstatě rozsah pravidel pro třídu EX dospělých a EX 
pro žáky, kde byly jednak EX-Ž a EX-500 a třída F4 pro jízdy 
žáků s Rc modely na trojúhelníkové trati. Ve všech těchto 
třídách během let docházelo ke změnám, ale přibývaly další 
třídy Rc modelů rychlostních, kde se vlastně přepisovaly 
pravidla Navigy, které skoro rok co rak měly nějaké změny  
( objevily se nové baterie – změna a pod). U tříd F4 se udělaly 
změny, aby se jízda stala úplně nejjednoduší jaká může být a 
jezdí tak i senioři a ještě se na to vypracovala podrobná a 
rozsáhlá kuchařka, která tam byla vložena. Proč se jezdí i tak 
jednoduchá trať a pak se dlouho rozjíždí ?!? . Dřív když se 
došlo k tomu že docházelo k více rozjíždění o pořadí, se 
naopak trať udělala těžší, aby se tomu předešlo. Třeba u EX se 
vložila užší branka hned to bylo vyřešeno. Teď se na  
soutěžích většinou čeká, až se konečně rozjede desítka či více 
těch co pak jezdí třeba i osmkrát rozjížďky a ostatní čekají na 
vyhlášení.  Pak se tam dostala i národní pravidla NSS ( proč se 
musí dělat národní, když jsou Naviga?) V žákovských jsou 
pravidla pro nominaci na MČR , když prakticky při počtech 
v krajích jsou krom EX- 500 nepotřebná (snad v jednom kraji). 
Snad tři roky slibuje vedoucí sekce vytvoření nových 
žákovských pravidel. Možná není nutné, aby tam vůbec byly 
pravidla pro Rc modely když jsou v podstatě shodná se 
seniorskými.  Byly by kratší a přehledné.    
Sám na tom cítím i trochu viny, když jsem tam musel nějaké ty 
přílepky vkládat a ono se při tom leccos přehlédne. 
 
Tak myslím, že by se nad tím vedoucí sekcí měli zamyslet a na 
podzimní zasedání předsednictva přijít již i třeba mezi sebou 
projednanými změnami, aby se vše zjednodušilo. Je špatné, 
když mají klapky na očích a nezajímají se o dění všeobecně 
především u mládeže.  
 
Možná by bylo jednoduché jen Národní pravidla EX vč. 
žákovské třídy EX-500 – tedy odpovídající názvu sekce a 
všeobecná pro žáky. 
Další třídy jen uvést s odvoláním na pravidla uvedená 
v příslušných sekcích.  
 



A když už jsme u pravidel je zřejmé jak špatné bylo rozhodnutí 
Navigy u sekce C, když se rozmezí pro udělování medailí z 10 
bodů snížilo na 5. Jen se tím zhoršila práce rozhodčích, a že 
by přibližně polovina modelů měla být bez medailí se vůbec 
nesplnilo. Možná by bylo dobré revokovat návrhem na Navigu, 
aby se hodnocení vrátilo do původního bodového rozsahu. 
 
Zasadím o to, aby se tato problematika dostala do programu  
podzimního zasedání předsednictva KLoM ČR.  
 
 
 
 
 
 

2.        S P O L E Č E N S K Á     K R O N I K A 
 
 

Ing. Otto Klicnar, Neptun Brno 

 
  
 

Zapálený maketář milující 
plachetní lodě nás opustil 28. 03. 
2013 ve věku 77let.  
Postavil snad 19 modelů 
plachetních lodí, účastnil se všech 
mistrovství československých 

s českých stavitelů maket a vždy si odvážel zasloužené medaile 
z těchto soutěží 
Uskutečnil i svoji souhrnnou výstavu těchto modelů v Zemském 
muzeu v Brně.Odešel skvělý člověk 
Jako vzpomínku na něj alespoň snímek jeho modelu lodi Princ 
Willem. Čtyři jeho modely zdobily i výstavu plachetních lodí 
v oranžerii zámku Častolovice v roce 2004  . 
 
Vždy usměvavý, rád o svém zájmu pohovořil, když byl k dispozici 
klavír i na něj zahrál krásné moravské písničky – tak zůstane v mém 
povědomí…  
 
Čest jeho památce 
                KLoM ČR – J. Lejsek 
 



 
 

Karel Egrt nás opustil 5. dubna 2013 

 
Ve věku 67 let ukončil svoji kariéru výborného 
modeláře - maketáře. Ať to byly jeho 
vystoupení v předváděcích akcích s požárními 
loděmi či v poslední době účast ve skupině 
NSS, kde stavbou i jízdami patřil mezi ozdobu 
našich soutěžích. Jeho umění všichni 
oceňovali, a jeho nezištný kamarádský přístup 
a rady mladším byly pro ně přínosné.  
Odešel skvělý člověk a výborný modelář. 

Budeme vzpomínat !     
               KLoM ČR – J. Lejsek 
 
 
 
 
 
 
Smutná zpráva došla i od prezidenta Naviga  ve které oznamuje, že 
druhý viceprezident Navigy  
 

Alexander Krutik zemřel 10. 06. 2013 
 

Alexander Krutik zastupoval modeláře Ruska v Navize a byl před 
dvěma lety zvolen do prezidia jako druhý viceprezident. Zemřel 
ve věku 53 let. Je to ztráta jak pro Navigu, tak pro ruské modeláře. 
Ve svém působišti moskevského regionu Kolmna jednak byl 
organizátorem řady modelářských soutěží a byl také vedoucím 
příprav MS sekce NS, které bude v ruské enklávě Kaliningradu. I 
tam bude asi jeho nepřítomnost znát. 
 
Čest jeho památce 
       J. Lejsek, sekretář KLoM ČR  
 
 
 
 
 
 



3. S P O R T O V N Í   Z P R Á V Y 
 
3. 1. Ze sekce C 
 
3. 1. 1. Mistrovství ČR s mezinárodní účastí 2013 
 

 Mistrovství ČR lodních modelářů ČR – C 2013 s mezinárodní 
účastí. 

 Po dvou letech se uskutečnilo mistrovství opět ve Vysokém Mýtě. 
Tentokrát ne v prostorách muzea, ale ve velkém sále Kulturního domu 
„M-klub“. Tuto alternativu nám umožnilo vedení města, které rovněž 
přispělo na vkusné medaile a diplomy s podtiskem zdejšího velkého 
náměstí. Všem soutěžícím se líbil krásný světlý sál ještě doplněný 
světlem 4 mohutných lustrů a 4 dlouhé stoly kde již předem měl každý 
přihlášený model vyhražené místo s vizitkou modelu a jménem a sídlem 
autora. Během pátečního odpoledne byly stoly plné krásných modelů. 
Přijela i dost silná výprava z Polska a  jeden model byl slovenský. Při 
slavnostním zahájení byla uctěna minutou ticha památka významných 
lodních modelářů, kteří letos zemřeli  - Ing Otty Klicnara, Karla Egrta i 
viceprezidenta Navigy Alexandra Krutika z Moskvy. Mistrovství zahájil 
starosta Vysokého Mýta a pozdravil účastníky i předseda SMČR Mgr. 
Navrátil. 

V čele sálu byl osmimetrový stůl vyhražený našim reprezentačním 
modelům z loňského podzimního MS v Chorvatsku v Rijece – prostě stůl 
úspěchů 2012. Proti němu byly kolmo tři 15 m dlouhé stoly pro ostatní 
soutěžní modely s uspořádáním pro jednotlivé třídy. A na protilehlé 
straně byly dva stoly s modely mimo soutěž, ale ukázkové. Jednak C 
trojkový velký trup španělské San Pelipe A. Vašíčka a hlavně německý 
bitevník Oldenburg J. Špinara z roku 1884 poháněný dvěma parními 
stroji. Nástavba byla na zvýšené podložce a v trupu bylo vidět pro diváky 
velice zajímavé soustrojí tohoto modelu.  Celkový dojem na vystavené 
modely byl velmi pěkný a návštěvníci si pochvalovali i malé vizitky 
modelů se jmény autorů a jejich bydliště. 

Kromě několika nových modelů zkušených maketářů potěšila i 
účast tří nováčků. V C1 to byly dva modely Antonína Rodla, z nedaleké 
Čisté u Litomyšle: Fridrich W. zu Pferde v měřítku 1 : 33 jako první jeho 
pokus ač se divákům líbil na medailové místo nedosáhl, ale jeho druhý 
model Roter Löve byl již dobře postavený a také ohodnocený na 
bronzovou medailí. Potěšitelné je, že má již rozestavěný další model.   
Ve třídě C7 – modely z kartonu a papíru, která získává stále  větší oblibu 
se objevily práce dvou mladíků. Z blízké vesničky Netřeby přivezl člen 
pořádajícího klubu Tomáš Vašíček dva modely : rezavý vrak 
rozlomeného Titaniku, který se do medailových bodů nedostal, ale druhý 



model Radomky, kterou vystavoval i zkušený polský soutěžící Henry 
Kolek byl v hodnocení sice o 2 body výše,  ale i tak Tomáš dostal vysoký 
bronz a svoji první medaili. Největším překvapením byl Aleš Bak 
z Benešova, který skromně hlásil, že jede na zkušenou a získávat 
znalosti, se stal vítězem této třídy a byl o dvě třetiny bodu výš než Robert 
Kijak, který za své modely Scharnhorst a Königsberg již z loňského MS 
v Rijece měl zlaté medaile. Předstihl tak i další kvalitní modely jako 
Janouškův Regulus, Novgorod Dariuzse Fabiana a další. Lze 
konstatovat, že oblibu získávají modely stavěné z kartonu a pochopitelně 
i modely z plastikových stavebnic – berme to jako vývoj.  

Kvalitnímu zajištění mistrovství velmi prospěla spolupráce 
s městem Vysokým Mýtem i to že funkci ředitele přijal starosta města 
Ing. Miloslav Soušek, který přímo na výstavě trávil hodně času a vše 
podrobně prohlédl (ostatně v mládí chodil v Mýtě do modelářského 
kroužku). Při krásném počasí si účastníci chválili celou dobu otevřenou 
přírodní restauraci v letním amfiteátru M-klubu a také poměrně levné 
ubytování i se snídaní, jen ve sto metrů vzdáleném Domově studentů a 
tam i vyhražené parkoviště pro auta soutěžících.    

Pro zúčastněné soutěžící byla dojednána exkurze do závodu na 
výrobu autobusů IVECO, kde prošli s odborným výkladem Ing. Štěpána 
(také modelář) celý tok výroby. Od řezání plechů a profilů přes svařovnu 
skeletů, nanesení základní barvy kataforézou (ponoření celého skeletu 
do 14m dlouhé a 4m hluboké vany s elektrostatickým nábojem), oplachů 
a lakovny. Poté už montážní linka a po kompletaci každý vůz vyjíždí na 
50km dlouhou zkušební jízdu. Za směnu vyjíždí až šest vozů i různých 
typů. Průvodce si vysloužil  pochvalu za podrobný výklad i zodpovězení 
dotazů. 

Nedělní vyhlašování výsledků tak jako zahájení bylo otevřeno 
hymnou Navigy a státní hymnou uzavřeno. Po 12té hodině již ze stolů 
mizely modely v přepravních bednách a soutěžící opouštěli město, které 
je po tři dny hostilo. Na vystavené modely se přišlo i za slunečného 
počasí podívat přes tři stovky diváků, nejen z Mýta, což byla jistě dobrá 
propagace pro lodní modelářství. 

          Jiří Lejsek, hl. pořadatel z KLoM Vysoké Mýto 
 
Nejúspěšnější v jednotlivých třídách :  
C1 – Pavel Brablc, Zlín (HMS Victory), C2 – Jiří Špinar, Borohrádek 
(HMS Warspite), C3 – Vlastimil Kočica, Uherský Brod (řez lodí Victory), 
C4 – Miloslav Šesták, Kroměříž (Čs obch. loď Blaník), C5 – Bohuslav 
Karban, Aš, (Kathleen and May), C6 – Ján Varga, Stupava, SK (HMS 
Hood) a C7 – Aleš Bak, Benešov (HMS Glowwron).  
 
 



 
 
 
Roter Löwe Antonína Rodla na jeho 
první soutěži získal hodnocení  na 
bronzovou medaili. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. 2. Ze sekce FSR 
 
3. 2. 1. Sezóna v plném proudu 
 
 Prvními dvěma závod byl rozjet letošní seriál M ČR efeserkařů  
Tradičně první závod byl pořadateli z Přerova uskutečněn v Oseku 
nad Bečvou. 
 Druhý závod v Buňkově u Přelouče pořádaný klubem delta 
pardubice byl současně zařazen jako jeden ze závodů 
Středoevropského poháru a tak byl se skvělou zahraniční 
konkurencí. Pro pořadatele byl náročný v sobotním dnu se jezdilo 
až do setmění a i nedělní program se proti jiným soutěžím protáhl. 
Podstatné je že vše proběhlo hladce a pořadatelům za to patří 
poděkování.  
 
Výsledky obou závodů i průběžné pořadí v MČR je vyvěšeno na 
webových stránkách SMČR/Lodní modeláři/sekce FSR. 
 
 
 
3. 3. Ze sekce M 
 
3. 3. 1. Připraven výjezd na MS do Gentu v Belgii 
 
Vedoucí výpravy Ing. Zdeněk Hanzlík. 
 
3. 3. 2. Výsledky seriálu M ČR jsou obdobně uvedeny na webu 
SMČR – sekce M 



3. 4. Ze sekce NS 
 
3. 4. 1. MS NS Kaliningrad 
 
Připravuje se výjezd. Došly potřebné doklady pro účastníky, aby si 
mohli vyřídit víza do Ruské enklávy. 
Vedoucím určen Ladislav Douša.  
 
3. 4. 2. Sekce NS má již odjeté 4 soutěže ( formou dvou 2 
dvojsoutěží v Jinolicích a Netolicích) , v den kdy toto píši jsou sice 
v aktualitách inzerovány výsledky třetí a čtvrté soutěže, ale ve 
výsledcích sekce zatím stále chybí. Snad budou brzy opravdu 
vloženy a zpravovány i průběžné výsledky seriálu M ČR. 
 
 
 
3. 5. Ze sekce S 
 
3. 5. 1. Výsledkové listiny několika soutěží této sekce jsouvyvěšeny 
na stránkách sekce S. 
 
 
 
3. 6. Ze sekce Mládež a EX 
 
 
3. 6. 1. Na webu je vyvěšena výsledková listina Mistrovství ČR 
lodních modelářů žáku, ale hodnotící zpráva o této akci zatím czbí 
Krom toho jsou tam vavěšeny i výsledkové listiny soutěží 
postupových a Moravského poháru. 
 
 
3. 6. 2. Bude soustředění talentované mládeže ? 
 
 Záleží na tom kolik se přihlásí mladých modelářů k akci, 
kterou organizuje vedoucí sekce . 
 
 
 
 
Zde jsou její propozice :   
 



Klub lodních modelářů Třešť, reg.č. 348, Barvířská 30, 58901Třešť 

Ve spolupráci s KLoM Blansko 

 
Soustředění talentované mládeže – lodních modelářů, 

Protivanov  2013 
 

Rekreační středisko prostředí Drahanské vrchoviny (nejvyšší vrchol Skalky 735 

m),  

v blizkosti CHKO Moravský kras. 

Areál rekreačního střediska leží 2 km od obce Protivanov (směrem na 

Boskovice) na mírném svahu obklopeném lesy. Tvoří ho 3,5 hektaru 

sportovních a rekreačních ploch se zděnými chatami, dřevěnými chatkami, 

hlavní budovou (kuchyně, jídelna, hala s krbem, sociální zařízení), provozními 

budovami a parkovacími plochami. Areál je v noci osvětlen, je oplocen, v jeho 

spodní části tvoří přírodní hranici 2,5 hektarový rybník. 

Info : http://www.protivanov.cz/ 

 

Soustředění je určeno pro lodní modeláře ve věku od 7 do 18 let, členy SMČR 

se zaplacenou členskou známkou za rok 2013 a vydaným členským průkazem.  

Vzhledem  k programu je důležité , aby účastník měl sebou  alespoň  jeden 

funkční model  včetně příslušenství kategorie uvedené v programu. 

Chod soustředění včetně soutěží bude zajišťovat  cca 5 dospělých modelářů- 

vedoucích.  

Předpokládaná kapacita soustředění je 30 osob včetně vedoucích. 

 

Termín:       od úterý  20.8. do neděle 25.08.2012 

Dotovaná cena:  1 800 Kč  zahrnuje:      

- Ubytování v chatkách s lůžkovinami a povlečením,bez elektřiny (nutno 

baterie). 

- Celodenní stravu- včetně svačiny a pitného režimu 

- Zajištění programu a odborné náplně soustředění 

 

Podle výše přidělených prostředků od SMČR  mohou být účastníkům  uhrazeny 

ještě náklady na celodenní výlet (cesta, vstupné), modelářský materiál ke stavbě, 

opravám nebo uvedení lodních modelů do plovoucího stavu ve výši cca 500,- až 

700,- Kč (nutno donést paragony nebo faktury za nákup modelářských potřeb a 

materiálu v hodnotě 1000kč a rok 2013) případně příspěvek na cestovné 

z bydliště na soustředění a zpět. 
 

Vyplněnou přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 10.července 2013   
 



a) poštou na adresu 

Jiří Nosek 

Váňovská 1343/53 

589 01  Třešť 
  

keson@centrum.cz   

 

Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem.  
 

Cenu za soustředění ve výši 1 800 Kč je nutno zaplatit do 20.července 2013 

  

složenkou typu C na doručovací adresu  Jiří Nosek Váňovská 1343/53, 58901 

Třešť, nebo převodem na účet, který bude na vyžádání účastníka sdělen e-

mailem nebo SMS.  

Přijetí platby bude potvrzováno e-mailem,  v případě vyžádání bude vystaven 

řádný příjmový doklad.  

 

 

V případě, že se přihlášený účastník, který zaplatil za soustředění a  nemůže se 

akce z vážných důvodů zúčastnit a nezajistí si sám nebo přes pořadatele 

náhradu, pořadatel  vrátí částku  zkrácenou o výdaje, které musel dle smlouvy 

s ubytovatelem na účastníka vynaložit a nebylo možné je stornovat v závislosti, 

kdy bude pořadateli prokazatelně neúčast oznámena. 

V případě zkrácení pobytu ze strany účastníka nebo nutnosti vyloučení ze 

soustředění za závažné porušení  ubytovacího řádu nebo kázně se žádné 

prostředky nevrací, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

Pořadatel  může zrušit soustředění, pokud nebude přihlášeno a nezaplatí 

min. 20 zájemců o účast na soustředění. 

 

V tomto případě již zaplacenou cenu za soustředění pořadatel vrátí v plné 

výši.  

 

Program předběžný 

1.den    úterý                        příjezd do tábora(15°° - 17°°), ubytování, rozdělení 

do skupin, seznámení se s  okolím, příprava modelů, 

nabíjení , seznamovací večer,  

2.den    středa                     kontrola modelů, zkušební jízdy, soutěžní jízdy 

dle kategorií Ex 500, F4A, Eco mini standard/E400, 

sportovní činnost, večer přednáška o Pravidlech 

3.den   čtvrtek                        návštěva Moravského Krasu , 3.kolo závodu, 

posezení u ohně, 
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4.den    pátek                         soutěžní jízdy dle kategorií, sportovní činnost, 

údržba a drobné opravy modelů, přednáška + praxe 

laminování lodí, druhy pryskyřic, příprava směsi, 

skelné tkaniny, modely, formy, postupy a ukázky 

laminování . 

5.den    sobota                      soutěžní jízdy dle kategorií, sportovní činnost , 

údržba a opravy modelů, večer přednáška o pohonech 

lodí , bateriích a nabíjení 

6.den    neděle                          po obědě cca 12.00hod odjezd domů 
 

Program může být operativně upravován podle počasí 

 

 

 

Případné dotazy zodpoví Nosek, tel. 775 905 695, keson@centrum.cz 

Jiří Nosek, Váňovská 1343/53, 58901 Třešť 

                     

Při příjezdu na tábor odevzdají rodiče nebo doprovod dětí hlavnímu 

vedoucímu: 

  

Prohlášení o bezinfekčnosti 

Posudek od lékaře 

Kartičku zdravotní pojišťovny 

Doklad o zaplacení ústřižek složenky nebo e-mail od pořadatele potvrzující 

zaplacení  

Členský průkaz SMČR s nalepenou známkou za členský příspěvek pro rok 

2013(členové SMČR). 

!!!!!Pokud dítě pravidelně užívá léky, předají je rodiče včetně dávkování a 

návodu k užívání vedoucímu a upozorní na případné zdravotní potíže. Léky 

řádně podepsané!!!! 

Paragony nebo faktury o nákupu modelářských potřeb a materiálu 

v hodnotě 1000kč 

 

Modelářská výbava: 

- základní modelářské potřeby pro případnou jednoduchou opravu a 

stavbu  modelu 

- min. jeden nebo více  modelů lodi kategorie EX 500, F4A, E400 nebo 

Eco mini standard 

- baterky, nabíječku, RC soupravu, rozdvojku nebo prodlužovák  (!!!RC 

soupravy pouze povolených frekvencí v ČR pro lodní modeláře !!!) 

- drobné vlastní  nářadí na stavbu a opravy a seřizování modelů  
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Společný materiál – EPOXY, laminovací pryskyřici, sklenou tkaninu, materiál 

pro nátěr a další materiály na bázi dřeva zajistí pořadatel dle finančních 

možností, požadavků a potřeby.  

 

Za KLM Třešť  Jiří Nosek, předseda klubu 

v.r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA 
na soustředění talentované mládeže - lodních modelářů Protivanov  20.8-25.8.2013 

Dotovaná cena 1 800,- Kč, nečlenové a doprovod 2 100 Kč jako hosté do naplnění 
volné kapacity (úhrada pobytu bez výhod pro členy SMČR).  
 

Jméno a příjmení:____________________________________________________________ 

 

Datum narození: _____________ Rodné číslo(z důvodu pojištění):_____________________        

 

Adresa: ____________________________________________________________________ 

 
Telefon: ________________________           E-mail  zák. zástupce ____________________ 

      

Člen SMČR *: ANO /  NE                          Číslo průkazu (licence)__________________                             

 

Název a číslo modelářského klubu SMČR :     _____________________________________ 
 
Dítě je *:        plavec        neplavec                    

 
Platbu uskutečním *     složenkou     převodem na účet        z  FKSP  zaměstnavatele  
( * nehodící se škrtněte)  
 
Souhlasím se zpracováváním osobních údajů dítěte pro potřeby  soustředění v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. ANO /  NE  
 
 
Datum a podpisy rodičů: 
_______________________________________________________ 
 

Odeslat do 10.07.2013 pořadateli !!!! 

 

 


