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1. Úvodník 
 
Vážení sportovci modeláři. 
 
Dnes již Spolek modelářů ČR z.s. je především sportovní organizací což vyplývá 
z jeho momentálně platných stanov. 
 
Citace: 
 
Charakteristika a cíle Svazu 
Svaz je občanským družením založeným v souladu se Zákonem 83llg90 Sb. v 
platném znění. 
Svaz je sportovní demokratickou a nepolitickou organizaci sdružující letecké, 
lodní, 
automobilové, raketové a železniční modeláře a stavitele plastikových modelů, 
kteří se v rámci Svazu sdružují podle jednotlivých odborností. 
Svaz je zástupcem modelářů ČR v mezinárodních sportovních modelářských 
organizacích. 
Svaz se může stát členem dalších národních a mezinárodních organizací jedině 
rozhodnutím konference Svazu či Předsednictva Svazu 
Základním cílem Svazu je organizování, podpora a propagace modelářského 
sportu v ČR, 
zejména: 
- organizování a realizace celostátních a mezinárodních soutěží 
- organizování státní sportovní reprezentace modelářů a její zabezpečení 
- tvorba a schvalování celostátních stavebních a soutěžních pravidel a 
sportovně - 
technických předpisů pro modeláře 
- účast na přípravě, schvalování a prosazování mezinárodních sportovních 
pravidel pro 
modeláře 
- podpora činnosti v modelářských klubech 
- podpora práce s mládeží v modelářských klubech 
  modelářská produkce a zprostředkování a podporu klubů a modelářské 
činnosti      Svazu' 
-spolupráce se státními orgány místní správy a jinými společenskými 
sportovními organizacemi. 
. organizování, realizace a podpora nesoutěžních modelářských činností 
 
Dlouhodobá situace v sekci mládež a to především ve spolupráci s Domy dětí a 
Technickými stanicemi mládeže při organizování Mistrovství ČR a případné účasti 
jejich žáků nečlenů SMČR na nich, nebyla podchycena směrnicí ani jinak smluvně 
zajištěna. Byly zde nejasnosti. 
 
Ihned po konferenci, jsem dostal e-mailový dopis z DDM Třinec, který mně na to 
upozornil. 
Na předsednictvu SMČR jsem předložil návrh , který by toto upravil směrnici 10 
odst.2. na toto znění: 



Soutěžící veřejných a krajských kol se mohou zúčastnit i žáci nečlenové SMČR. 
Předsednictvo může na návrh odborného klubu za určitých podmínek účast 
těchto žáků nečlenů na MČR žáků smluvně s jinou organizací povolit. 
 
Toto nebylo přijato.  
Názor ostatních členů předsednictva je jiný, v jejich odbornostech je automatické že 
žáci DDM a TS jsou i členy SMČR a tato směrnice byla odhlasována ve stávajícím 
znění: 
 

Soutěže žáků vyhlašuje SMČR.  

Republikové kluby ve stanoveném termínu poskytnou sekretariátu SMČR  
seznam klubů SMČR - organizátorů soutěží pro uzavření smluv.  

Soutěže jsou určeny pro žáky od 6 do 15 let,  pouze pro členy SMČR. 
V kalendářním roce musí proběhnout celý cyklus postupových soutěží - 
krajská  kola a mistrovství ČR. Informace o soutěžích všech stupňů musejí být 
zveřejněny v kalendáři akcí příslušného republikového odborného klubu 
včetně kontaktních adres pořadatelských klubů SMČR, vypsaných kategorií a 
tříd, postupového klíče na mistrovství ČR a výše vkladu. Pro zajištění postupů 
mohou být spojovány postupové  soutěže ve dvou či třech krajích.  

Na posledním zasedání tento týden jsem seznámil předsednictvo se zápisem schůze 
konané na MČR v Borovanech. Bylo potvrzeno původní rozhodnutí 
předsednictva. 
 
Takže pro ty co nechápou, že musí být členy SMČR. -  V každém případě musí mít 
žáci členství a sportovní licenci některého klubu (v ceně 50 Kč, aby se mohli 
zúčastnit Mistrovství ČR – žáků vč. postupových soutěží v daném roce 
 
Diskutovaný problém počtu rozhodčích v jednotlivých sekcích. Toto proběhlo 
hlasováním na předsednictvu KLoM. Sekce žáci podle vedoucího má rozhodčích 
dost , problém rozhodčích je v sekci NS kde si vedoucí dělá co chce bez předběžné 
konzultace viz (neohlášené školení, zrušené soustředění talentované mládeže). Tam 
byl upraven počet rozhodčích a byly dány limity i v ostatních sekcích. 
Domnívám se, že v sekci NS stávající počet rozhodčích jeden na dva závodníky je 
poněkud přehnaný, vedoucí dostal za úkol v nových limitech toto upravit a prověřit 
aktivitu jednotlivých rozhodčích sekce NS. 
 
Protože není záměr, a nevyplývá to, ze stanov SMČR vytvořit sekci rozhodčích, která 
by žila vlastním životem a obstarávala si pro svou činnost závodníky. Jsou rozhodčí 
rozděleny pod stávající sekce a řídí je vedoucí sekcí - ti, ovšem musí informovat 
předsedu o svých záměrech. 
Vzhledem k velké rozdílnosti odborností sekcí domnívám se, že rozhodčí by měli 
rozhodovat v sekci, která je jim po odborné stránce nejbližší a v tom směru se školit. 
Mít rozhodčí napříč celým KLoM je již kontra produktivní. Jedině v sekci žáků je 
prolínavost kategorií  to lze řešit proškolením stávajících rozhodčích sekce žáci ( což 
předpokládám, že odborností školitelů bylo zajištěno).  Může ale rozhodčí sekce M 



rozhodovat příslušné třídy rychlostních člunů i v žácích,  a rozhodčí C stavbu modelů 
v F4B,C jak v žácích, tak NS. 
Ve třídách, kde jsou nutní zapisovatelé, může jít o obeznámené osoby, které nemusí 
mít průkaz rozhodčích. 
Očekávám, že se na podzimním zasedání předsednictva KLoM k tématu rozhodčích 
vrátíme, pokud k tomu vedoucí sekcí budou mít reálné podměty. 
 
Na závěr pozitivní zpráva, finanční prostředky na výjezd reprezentace pro rok 2014 
byly Ministerstvem školství podstatně navýšeny - s jejich konečným limitem budou 
seznámeni jednotliví vedoucí sekcí a výjezdů. 
 
 Přeji všem úspěšnou reprezentaci a příjemné modelářské vyžití. 

Luděk Mátl 
 
 

1. 2. Zamyšlení k úvodníkům bývalého předsedy KLoMČR  Ing. Vladislava 
Janouška. 
 
O úvodnících a taky trochu o Saturninovi 
V našem zpravodaji je už léta rubrikou číslo 1 úvodník. Je vyhražen předsedovi. 
Předseda naší odbornosti je z titulu své funkce členem předsednictva SMČR a podílí 
se tak na rozhodování o řízení a hospodaření v něm. Dnes je to rozhodování s 
ohledem na novou legislativu mnohem závažnější, než bylo například ještě v 
loňském roce.  
Nevím, jak moc je Zpravodaj čten, ale když už jej čtete, věnujte velkou pozornost i 
úvodníkům, neboť sdělení předsedy jsou vždy závažná. 
 
Já jsem si dovolil, po jeho opakované pozorné četbě, se některým pasážím úvodníku 
březnového zpravodaje (86/2014) v tomto textu věnovati blíže. 
A abych nezkreslil předsedův originální text úvodníku, volil jsem pro přesnost formu 
citací.   
 
Takže citace první:   
"Toto období nebude jednoduché během tří let bude nutno náš svaz a 
následně kluby převést do spolků, tato práce bude především ležet na bedrech 
předsedy svazu a předsednictva vám budou předány přesné pokyny. Tak jak je 
to u nás běžné vyšel zákon a jsou v něm nejasnosti, které se budou řešit proto 
je tato lhůta."  
Konec citace. 
Ano, je tomu tak, toto období nebude jednoduché!  
Jenže - bedra předsedy a předsednictva nejsou zatížena zde zmiňovanou prací, 
protože  tuto práci podle § 125 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících za ně 
už provedli jiní. A tak se k 1.1.2014 stal SMČR spolkem, přesněji tedy zapsaným 
spolkem, zkratka z.s. a všechny vaše kluby se staly jeho pobočnými spolky, přesněji 
tedy pobočnými spolky, z.s., ať se to komu líbí nebo ne.  
Pro kluby je podle § 25 a dalších téhož zákona novou povinností zveřejnit ve sbírce 
listin (§ 66, tamtéž) řadu údajů dosud nezveřejňovaných. Za nejdůležitější považuji 
zveřejnění souhlasu majitele nemovitosti či bytu se sídlem pobočného spolku (§ 14 
tamtéž). Odhaduji, že u nás v KloM a myslím i v celém SMČR není mnoho klubů, 
které mají sídlo ve vlastní nemovitosti. Naše kluby spíše sídlí "u někoho doma". 



Jestliže podle zákona 83/1990 jste si ještě loni mohli s klubem v podstatě dělat co 
chtěli, tak od letoška máte smůlu. Je to Svaz (spolek), který rozhoduje o klubu (svém 
pobočném spolku), který sídlí "u vás doma" (§ 219 a § 228 až 231 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník) .  Rovněž tak o zápis veškerých údajů o změnách ve vašem 
klubu musíte žádat svaz (§ 26 a 28 zákona o veřejných rejstřících). Zápisy do 
rejstříku pak provádí soud. Pokud bych to měl hodně lapidárně shrnout, pak o tom, 
co se bude u vás doma dělat, rozhoduje někdo jiný než vy. Leží-li v současné době 
někomu něco na bedrech, pak předsedům těch klubů, které mají sídlo u nich doma. 
Ti teď nesou největší břemeno ve svazu. Pokud budou tradičně čekat, až  "budou 
předány přesné pokyny" a blíže se svou vlastní situací (a potažmo i situací své 
rodiny) zabývat nebudou, inu, je to jejich svobodné rozhodnutí.  
Následuje citace druhá: 
"Opětovně členské příspěvky náš svaz je dlouhodobě v účetní ztrátě jsme 
organizační jednotkou napojenou na státní rozpočet protože jsme se dříve 
rozhodli, že nebudeme provádět nejistou výdělečnou činnost a budeme 
organizovat sportovní činnost. Tak byl placený nezbytný aparát svazu 
minimalizován na dvě osoby předseda a účetní. Tím že příspěvek státu na 
činnost  je podmíněn tím, že ke částce kterou dostaneme, musíme přidat 
vlastních minimálně 30% financí a takto to vyúčtovat ministerstvu. Proto se 
dostáváme do ztráty. Návrh zvednout příspěvky ze 100,- na 250,- Kč pro 
výdělečné je v dnešní době přiměřený je to v této chvíli jediná možnost jak ten 
nepříznivý stav zvrátit. Tento návrh neprošel dokonce byl protinávrh příspěvky 
zrušit." 
Konec citace. 
Ano, je tomu tak. Jsme dlouhodobě ve ztrátě. Zhruba od doby, kdy akcionáři povolili  
Sazce stavět tu arénu. 
Ano, je tomu tak, neprovádíme " nejistou výdělečnou činnost" a věnujeme se sportu. 
Jenže - ani občanská sdružení, ani nyní spolky nebyly a nejsou určeny k provádění 
"nejisté výdělečné činnosti" (§ 217 OZ), k tomu slouží subjekty zcela jiné. Které to 
jsou, najde každý v zákoně o korporacích (90/2012 Sb.) Vyvíjet hospodářskou 
činnost, ovšem jen jako doplňkovou, za účelem dofinancování naší činnosti hlavní, to 
za splnění určitých podmínek lze (opět viz. § 217 OZ). 
Jak rozsáhlá by ale musela být, aby nám dlouhodobě dofinancovávala naši činnost 
každý rok  řekněme například v rozsahu 1 - 1,5 milionu Kč? Ta činnost by musela 
každý rok vyprodukovat 1 - 1,5 milionu zisku po zdanění, což představuje až 1,85 
milionu zisku před zdaněním. Co by to bylo za činnost, kdo by to řídil? Svazové 
předsednictvo nebo najatí zaměstnanci? A kdo by je kontroloval? Jaká by byla 
průměrná míra ziskovosti a tudíž jaký obrat? A tak dále. Podívejte se, jak hezky 
sportovní svazy prohospodařily Sazku.  Spolky ze své podstaty nemohou být dobrými  
podnikateli! A co ona dlouhodobá ztráta? 
Ztráta není způsobena napojením na státní rozpočet. Ztráta je jen a pouze náš 
vnitřní problém. Podívejme se na trochu čísel: 
Aby svaz mohl fungovat tak, jak jste na jeho fungování léta zvyklí, musí vydat určitý 
objem peněz. Těmto penězům se říká náklady. Za co a v jakém objemu ty peníze 
vydáváme? 
- 48% z objemu nákladů se spotřebuje na vlastní modelářskou činnost (příspěvky na 
výjezdy, na soutěže, seriály, atp.) 
- 6% z objemu nákladů představují příspěvky klubům na "údržbu a pořízení majetku" 
(údržba, nové technické vybavení, čluny, opravy aut atp.). Tyto peníze přes svaz de 



facto jen protečou z MŠMT. Pokud bychom měli hovořit o čísle 30%, pak právě zde. 
Klasická dotační spoluúčast.  
- 46 % z objemu nákladů se spotřebuje na servis vám modelářům. V rozsahu, na jaký 
jste léta zvyklí. 
Úhrnem je to 100%. 
A z jakých zdrojů a z kolika % kryjí příjmy (jimž se říká výnosy) naše náklady? 
- 47% našich nákladů pokrývají peníze z MŠMT, 
- 8 % našich nákladů pokrývají výnosy z termínovaných vkladů (naše rezervy), 
- 12% našich nákladů pokrývají příspěvky členů, 
- 2 % našich nákladů pokrývají ostatní příjmy (prodej licencí FAI, příjmy z pronájmů 
atp.) 
- 31% našich nákladů je pokryto ztrátou - to znamená z rezerv, které se tím snižují a 
snižují se i výnosy z nich. 
Úhrnem je to opět 100%.  
Při této ukázce vzniku ztráty jsem vycházel z plánovaného rozpočtu na rok 2013. 
Je samozřejmě otázkou, zda držet velké rezervy, kdy výnos z nich se podílí na 
nákladech malou měrou nebo na druhou stranu ty rezervy využívat na hrazení ztrát a 
jinak s konstrukcí hospodaření svazu nehýbat. To rozhodování skutečně není vůbec 
lehké! Ten návrh na zrušení členských příspěvků proto nebyl vůbec od věci, ač to na 
první pohled tak vypadá. Čím dříve by se rezervy vyčerpaly,  tím dříve by se muselo 
zcela nově řešit hospodaření svazu, odpovídajícně novým podmínkám.  
 
Podívejme se blíže, co by se asi u nás v KloM stalo, kdyby nás přestal 
spolufinancovat stát: 
Protože by nebyly státní peníze na repre, nesestavovaly by se ani repretýmy, „ven“ 
by jeli v zásadě ti, kteří by na to měli, pokud by prvních pět nechtělo či nemohlo jet. 
Vedení výjezdu by bylo věcí domluvy těch, co jedou ven. Jak daleko je to od reality? 
Protože by nebyly dotace klubům na mistrovské seriály, odpadlo by jejich 
vyúčtovávání a startovné by se muselo o něco zvýšit. Podívejme se to blíže ( stav 
roku 2013 - základní kalkulace):  
- sekce NS dostává na 5 soutěží ca 29 tisíc. Je problém to rozpustit do startovného 
při počtech soutěžících?  O kolik by se zvýšilo? 
- sekce M dostává na 5 soutěží ca 17 tisíc. Jak moc by ovlivnilo zvýšení startovného 
chuť soutěžit v této finančně docela náročné sekci? 
- sekce FSR dostává na 6 soutěží ca 14 či 15 tisíc, určitě by nepřestali soutěžit!  
Chci-li vyniknout při soutěžení, prostě mě to bude stát víc peněz.  Díky své vlastní 
soutěživosti jsme si z řady kategorií udělali drahou zábavu, nedá se nic dělat! 
- sekce S dostává na 7 soutěží ca 9 tisíc, myslím, že diskuze je zbytečná stejně jako 
u EX s dotací 1500 na soutěž.    
- u sekce C, kde jsou  to obvykle 4 tisíce a byly by rozděleny na alespoň 20 modelů, 
by se startovné zvýšilo o dvě stovky. Inu, je tam relativně drahá režie. Ale zase – 
jednou za rok aby se nesešli? To večer při ústním modelaření v restauraci se taková 
částka utratí zcela lehce. A nebo, v rámci úspor,  bude jen setkání „u někoho“. Bez 
nájmů, bez rozhodčích. 
- Školení rozhodčích by si vedoucí sekcí  dělali dle potřeb, třeba při soutěži, nebylo 
by kolem toho takových řečí jako je teď. 
- Zajisté by odpadla soustředění talentované mládeže. Nemodelařící rodiče obvykle o 
zálibu svých ratolestí veliký zájem neprojevují.  
- I žákovské mistrovství by nejspíš zaniklo. 



- Zcela určitě by zůstal sportovní řád a kalendář soutěží – třeba jednodušší, třeba 
jiný, ale určitě ano. 
- Taky vlastní stránky, s  aktuálními informacemi, takový řekněme zpravodaj online. 
Ten chybí už teď. 
Jak vidno, mnoho věcí by se velice zjednodušilo. Co bychom si zaplatili, to bychom 
měli. 
Ale vraťme se k úvodníku. 
Citace třetí, poslední: 

"S individuálním členstvím je to obdobné pokud máme s někým jednat 
musíme mít postupný organizační systém. 

Pokud chceme být jednotlivci svolávající se přes sociální sítě  tak jistě  
za čas nebudeme sportovní svaz." 
Konec citace. 
Ano, je tomu tak, musíme mít organizační systém.  
Ano, je tomu tak, jsme „sportovní“, ale těžko „svaz“, neboť termín "svaz" je podle § 
214 OZ spolek vytvořený ze spolků. V tom případě by se minimálně jednotlivé 
republikové kluby (odbornosti) musely státi spolky (tedy zcela na SMČR nezáviskými 
subjekty) se svou vnitřní organizací a v SMČR by byly jen proto, že by to pro ně bylo 
výhodné. 
Vnitřní struktura spolku byla a je výhradně jeho vnitřní věcí, věcí jeho členů. Věcí 
jejich aktivity či pasivity. Pokud si dáte tu práci a přečte si v OZ §§ týkající spolků, 
pak zjistíte, že text je postaven na vztahu „člen – spolek“ a § 220 navíc umožňuje 
různé formy členství, s různým rozsahem práv a povinností (záleží opět na spolku – 
to jest na členech - co si odhlasují). Proč by se ale členové spolku měli svolávat přes 
sociální sítě mi uniká, zejména v souvislost s tím, že se SMČR zabývá sportovní 
činností. 
 
Ano vážení, čeká nás skutečně těžké období. „Vo tym žádná“, řeklo by se v Brně. 
Jenže – myslíte si, je pro vás opravdu to nejlepší stále jen pasivně čekat, až vám 
někdy "budou předány přesné pokyny"?  
 
Na bedra předsedy a členů předsednictva bude v průběhu tohoto volebního období 
opravdu naloženo mnohé ( a to myslím velice vážně), proto preventivně na úplný 
konec svého příspěvku cituji § 159 OZ: 
 (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude 
vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se 
za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to 
musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe 
důsledky.  
  
S úctou 
     
Ing. Vladislav Janoušek 
 
14.4.2014 
 

 
 
 
 



2. O R G A N I Z A Č N Í    Z P R Á V Y 
 
2. 1.  Zprávy z Navigy  
 
 
2. 1. 1.  Velmi činný rozhodčí Jürgen Tietze ukončil činnost. 
   
 Především našim závodníkům FSR – V je dobře znám z ME i MS, 
ale i dalších soutěží. I přes několik rozhodcovských úletů je možné jeho 
celkovou činnost hodnotit velice dobře. 
 Na letošním jarním zasedání německé organizace Nauticus mu byl 
prezidentem Matysikem,  za jeho činnost předán upomínkový obraz 
s vyjádřením poděkování za jeho práci pro Nauticus i Navigu. 
 
2. 1. 2. Jak dál s MS a ME v kategorii FSR , 
 
 Stavající situace je taková, že současný vedoucí sekce Naviga 
Peter Schaft, nekompromisně trvá na tom, že musí být vždy tato 
mistrovství společná jak pro skupinu FSR-V tak i pro FSR-O a H. To 
představuje především pro pořadatele 15 denní maraton a starost o 
funkcionáře a rozhodčí, ale i technické vybavení které je odlišné pro V a 
O+H. Proto se letos nenašel již pořadatel. Nyní slibuje Naviga zajištění 
pro rok 2015 v Görlitz. A pak co? 
 Většina států však požaduje rozdělení a střídavě jeden rok MS 
FSR-V a druhý rok FSR-O a H. 

Pro letošní rok je ohlášeno poněkud neoficiální MS v německém 
Dessau, kde by pod vedením současného lídra sekce FSR-V Yana 
Folksona se mělo rozhodnout jak situaci řešit. Zda zůstat pod Navigou 
(asi i pro nás lepší) s tím, že se změní vedoucí sekce FSR v Navize a 
Naviga odsouhlasí rozdělení mistrovství. A druhá možnost  se bude 
projednávat v Dessau zda by bylo vhodné přejít pod organizaci UIM, což 
je světová organizace pilotovaných rychlostních člunů. 

Tak na výsledek jednání v Dessau, kam je přihlášena velká účast 
jak soutěžících tak států, musíme ještě počkat.  

  
 
 
2. 2.  Zprávy  ze  SMČR  a  KLoMČR 
 
2. 2. 1. Účast na našich modelářů na MS a ME 
 
 Původně byla uvažovaná účat na čtyřech těchto akcích Naviga  a 
ISAF. Svoji účast na MS ISAF odvolali závodníci sekce S a MS se 



nezúčastní. Obdobně odvolali svoji účast na ME sekce M v Kolomně 
v Rusku, když zvážili poněkud riskantní a velice dlouhou cestu přes 
Ukrajinu i Rusko (Kolomna je víc jak 120 km východně od Moskvy. 
 Výjezd uskuteční sekce C na MS ve Staré Zagoře v Bulharsku a 
část sekce NS na ME v Kaliningradu – enklávě Ruska. MS FSR-V, které 
však není pořádáno Navigou,  se uskuteční v německém Dessau a bude 
v jeho rámci důležitá schůze všech zástupců zúčastněných zemí, aby 
Naviga přistoupila ke změně systému těchto mistrovství střídavě jeden 
rok FSR- a další rok střídavě FSR-O a H. Pro současné 15 denní akce je 
obtížné zajistit pořadatele a různé technické vybavení závodišt.    
 Potěšitelné je, že finanční příspěvek pro tyto výjezdy mohl Svaz 
modelářů navýšit, a pro výjezd do Bulharska i termínově možné 
zapůjčení svazového mikrobusu.  
 
2. 3. Z agendy tajemníka 
 
2. 3. 1.  Změna termínu soutěže v Ktiši 
 
 Předseda KLoM Ktiš pan Roman Frček oznámil, že soutěž  
 
Lo – 74 – Memoriál Karla Klímy se překládá na sobotu 20. 09. 2014 
 
Důvodem je kolize původního termínu s dalšími soutěžemi v jihočeském 
regionu. 
Opravte si ve svých kalendářích. 
 
 
2. 3. 2. O spolcích v současnosti i budoucnosti. 
 
 Ing. Vladislav Janoušek mi zaslal pohled na spolkovou 
organizovanost v pohledu na modelářskou činnost a sport. Je velmi 
dobré si to přečíst a zamyslet se nad tím. Předkládám,  jak jsem obdržel. 
 
 O normalizaci  
 
Nemaje žádných funkcí, nemaje starosti s jejich výkonem, nemaje na 
starosti psaní úvodníků, mohu si dovolit úvodníky jiných nejen číst 
opakovaně a přemýšlet nad jejich obsahem, ale také přemýšlet o 
činnosti v našem spolku trochu obecněji. A napadají mě věci opravdu 
různé. 
 
Taky se rád, čas od času, podívám do starých zákonů, abych lépe 
chápal ty dnešní. Pro vás tedy trochu pro pobavení i poučení úvodem: 



 
 

106/1867 
Zákon, 

daný dne 15. listopadu 1867, 
 

o právě spolčovacím. 
 

Má platnost v Čechách, v Dalmatsku, Haliči a Vladimířsku s 
Krakovskem, v Rakousích pod Enží a nad Enží, Salcbursku, 
Štyrsku, Korutanech, Krajinsku, Bukovině, Moravě, Slézsku, 

Tyrolsku a Vorarlbersku, Istriansku, Gorici a Gradišťku, též v městě 
a okršlku Trstském. 

 
(Obsaž. v částce LVIII. zákonníka říšského, č. 134, str. 377, vyd. a 

rozesl. dne 24. listopadu 1867.) 
 

 S přivolením obojí sněmovny Mé rady říšské vidí se Mi naříditi 
takto: 
 

Částka první. 
 

O spolcích vůbec. 
 

 §. 1. Dovoleno jest, zřizovati spolky dle toho, co v tomto zákoně 
vyměřeno. 
  
 §. 2. Tento zákon nevztahuje se ke spolkům a společnostem, které 
mají za účel zisk, ani ke spolkům bankovním, kreditním a pojišťovacím, k 
ústavům důchodním, spořitelnám a půjčovnám na zástavy; tyto spolky 
spravují se zákony zvláštními, jich se týkajícími. 
  
 §. 3. Kromě toho nevztahuje se tento zákon: 
 a) k řádům a kongregacím duchovním, a ke společenstvům 
náboženským vůbec, jež uvažovati náleží dle zákonů a nařízení a příčině 
jich vydaných; 
 b) ke společenstvům a pomocným pokladnicím živnostenským, dle 
zákonů živnostenských zřízeným; 
 c) k těžířstvům a pokladnicím bratrským, zřízeným dle zákonů horních. 
  
 §. 4. Kdo chce zříditi nějaký spolek tomuto zákonu poddaný, 
povinen jest, oznámiti to, prvé než spolek ve skutek vejde, písemně 
politickému řízení zemského a předložiti mu statuta. 



  Ze statut budiž lze vyrozuměti: 
 a) k čemu se spolek zřizuje, z jakých prostředků, a jak se ty prostředky 
seženou; 
 b) jak se spolek zřídí a jak se bude obnovovati; 
 c) kde bude míti spolek sídlo své; 
 d) která práva a které povinnosti budou míti členové spolku; 
 e) kteří orgánové budou spolek říditi; 
 f) čeho potřebí, aby byla usnešení platná, a jak mají býti zřízena všeliká 
sepsání a vyhlášení, od spolku vydaná; 
 g) jak se budou narovnávati rozepře ze svazku spolkového vzešlé; 
 h) kdo bude spolek zastupovati na venek; 
 i) co se má státi, když se spolek rozejde. 
  
Dokonalé, že. Už před 147 lety. 
 
Živě si představuji, jak bychom dnes do statut vepisovali, že budeme žíti 
ze státních dotací. 
 
Leč pojďme k tématu v nadpisu uvedeném. 
 
Jak to tak vypadá, současné normalizované spolky dosáhly nevšedních 
„úspěchů“!  
Malá odbočka: Normalizovaný spolek není označením pejorativním, jak 
by se někteří starší čtenáři mohli domnívat, leč a pouze jakési souhrnné 
označení subjektů pro potřeby tohoto textu. Občanská sdružení dříve  a 
spolky nyní se chovala a chovají už několik desetiletí všechny skoro 
stejně. Obvykle se označují jako „svazy“, velká část s dovětkem 
„sportovní“ a mají obvykle celorepublikovou působnost, ergo – jsou 
docela velkými subjekty.  Mají normalizovanou strukturu – ústředí a 
pobočné spolky, přičemž člen může být členem svazu jen přes členství 
v pobočném spolku. Spolky sídlí na tzv. neutrální půdě – to jest nikoliv u 
některého svého člena doma. Jejich pobočné spolky naopak -  ty sídlí ve 
velké většině právě u někoho doma – obvykle u předsedy. 
Normalizované spolky se snaží čerpat peníze ze státního rozpočtu, 
čemuž plně podřizují své chování. Také je tím limitováno jejich sídlo – 
vetšinou je jím „Caput regni“. Velké slovo a pevné postavení v těchto 
spolcích mají obvykle ti, kdož umí zúřadovat přístup ke státním 
peněnzům a kteří s nimi umí odpovídajícím způsobem zacházet. 
Nezřídka to bývají zaměstnanci těchto spolků. Pro pořádek nutno dodat, 
že vyúřadovat státní dotaci není žádná sranda. 
Tolik k pojmu „normalizovaný spolek“. 
 
Podívejme se blíže na ony nevšední úspěchy shora zmíněné: 



Členové spolku se nechali zorganizovat do spolků pobočných, které na 
rozdíl od sídla spolku sídlí ve velké většině v domech či bytech některých 
z jejich členů.  
Členové spolku mají zhusta pocit, že členství v daném spolku je natolik 
vyjímečné, že bez něj by jejich záliba pro ně vlastně neměla ani cenu. 
Členové spolku jsou zvyklí čekat na pokyny shora, inciativu zdola (která 
by ovlivnila chování spolku), mimo své vlastní sportovní úsilí vyvíjejí 
minimální. 
Dá se tento stav považovat za úspěch vedení spolku?  
Je tento stav výsledkem práce kolektivního řídícího orgánu na základě 
jejich odborných znalostí? 
Dá se tento stav považovat za žádoucí? 
Je tento stav stavem, kteří členové skutečně chtějí? 
Je v pořádku, že část členů nese velmi obtížné břemeno sídla 
pobočného spolku? Pravda, mohli se bránit, leč znamenalo by to 
„zajímat se“, vyvinout aktivitu na ochranu svého osobního vlastnictví 
a také mít odvahu ze spolku třeba i vystoupit. Nevím o takovém případu. 
Ale třeba jsou předsedové pobočných spolků natolik uvědomělí, že toto 
břemeno na sebe klidně vzali. Možná jsou i někteří členové  dokonce 
obětavější ještě více než se dá racionálně předpokládat a vzali na sebe 
toto břemeno aniž by byli předsedou dotyčného pobočného spolku.   
Nebo to všechno je jen výsledkem nezájmu členů, výsledkem jejich 
pohodlnosti a víry, že se o ně někdo opět „postará“?  
 
Kdyby tu byla teta Kateřina ze Saturnina, určitě by přidala nějaké 
přísloví. Mě se vybavují dvě. 
Kdo chce kam, pomozme mu tam a pak jedno staré židovské - kdo nemá 
žádný problém, neví, co se děje.   
 
Pokud budou naše normalizované spolky i nadále chtít být závislými na 
státních dotacích, budou muset své konání přizpůsobovat podmínkám 
jejich získávání. Ve vedení svazů tak logicky budou mít rozhodující slovo 
ti, kteří dotace vyúřadovat umí. Nebude pravděpodobně vyjímkou, že 
těmito osobami budou zaměstnanci svazů. Co může být  logickým 
vyústěním této závislosti? „Organizace jednoho muže“ bych to nazval. 
S tím souvisí další základní problém. Celostátní normalizovaný spolek 
závislý na státních dotacích už vyžaduje odborné vedení. Jenže ve 
vedení těchto spolků nezřídka ve většině sedí laici. Proč?  Žeby takový 
celostátní spolek neměl mezi svými členy žádné odborníky? Nebo 
členové-odborníci o takovou práci nemají zájem? Nebo o jejich služby 
v organizaci jednoho muže není zájem?  Svoji roli hrají i tzv. 
demokratické volby. Ti kteří říkají nepopulární věci, nebývají oblíbení a 
tudíž nejsou voleni. Nezřídka tak mohou nastat a určitě nastávají situace, 



že ve vedení spolku pak sedí většina buď oblíbených, nebo alespoň 
funkci vykonávat ochotných laiků, kteří se pak spoléhají třeba i na 
jednotlivce a to třeba i na pozici zaměstnance.  
Je nutno také počítat s tím, že „vliv funkce“ na takto sestavený řídící 
kolektivní orgán spolku často nebývá nezanedbatelný. §159 Občanského 
zákoníku před tímto naštěstí varuje. 
U pobočných spolků bude situace obdobná. Mohou si členové 
pobočného spolku dovolit zvolit jiného předsedu? Jistě - pokud ovšem 
nový předseda na sebe převezme břemeno sídla nebo bude původní 
předseda tak uvědomělý, že sídlo ponechá u sebe doma! A bude-li chtít i 
pobočný polek přijímat státní dotace, byť prostřednictvím spolku 
hlavního, co mu zbývá? „Šlapat brázdu.“ 
 
Lhostejnost členů k takovému celkovému stavu spolku je až zoufalá. 
Dávám ji za vinu jak přílišné velikosti spolku, tak příliš nízkým 
příspěvkům. 
 
Co všechno jsou členové, zvláště ti s obtížným břemenem, ochotni pro 
zachování svého členství obětovat? Vidí se mi, že to bude možná od 
všeho trochu. Uvedu příklad: 
 
Nevím kolik jich je, ale málo jich nebude. 
Rádi si zajedou na nějakou soutěž, setkají se známýma. Netouží po 
sportovních úspěších, nepotřebují býti mistry. Naviga či jiná podobná 
organizace je jim zcela lhostejná. Nemají žádné ambice. Modelaří 
vyloženě pro potěchu. 
Tito členové, byť bez ambicí, ale považují za normální být organizováni 
ve „svém“ „sportovním svazu“! 
Nazvěme je pro zjednodušení dalšího textu třeba „kusovky“.  
A ty druhé, ty sportovněji založené, nazvěme třeba „sportovci“. 
 
Každý člen má pro své členství důvod. A každý má své priority a je 
ochoten pro ně i mnohé obětovat. Každý také podvědomě porovnává 
„má dáti“ a „dal“. 
Co všechno dává členství kusovce? 
Člověk je tvor sociální neboli stádní, být součástí většího celku je pro něj 
proto přirozené, takže – co krom tohoto pocitu? Kusovka může volit a 
býti volena. Může se angažovat ve funkci. Sportovci paradoxně o výkon 
funkcí moc zájem nemají, berou jim totiž čas potřebný k dosažení 
úspěchu. Kusovka tak může vykonávat funkce - a třeba i mlátit hlavou do 
betonové zdi, než si jednoho dne položí otázku „a - proč vlastně?“. A co 
ještě takový „sportovní svaz“ nabízí? Hm …  Jo! – může se účastnit 
soutěží pořádaných pod jeho hlavičkou! 



Kusovky svým členstvím také pomáhají tvořit  „členskou základnu“,  jejíž 
velikost je jedním z ukazatelů pro výši dotace.  
Sečteno a podtrženo - pro kusovku členství vysokou hodnotu mít 
nemusí. Opustit  spolek nemusí být pro kusovku takovým problémem. 
Své zálibě se může plně věnovat i mimo spolek. 
 
U druhé skupiny členů, u „sportovců“, je situace poněkud jiná.  
Jsou to hlavně oni, kdož bojují o vítězství v seriálech, v mistrovstvích, o 
poháry a trofeje, uspokojujíce či rozvíjejíce tím vším své ego. Jezdí 
reprezentovat svou zemi a svaz na mezinárodní soutěže a mistrovství, 
dováží i nějaké medaile, čímž se i „všestranně rozvíjí“. I oni tak vlastně 
modelaří pro svoji potěchu!  Pro sportovce má proto členství ve svazu 
hodnotu mnohem větší než pro kusovku!  
Ano, lze dokonce říci, že je to problém kusovek, že nevyužívají „to 
všechno“, co svaz nabízí, že si vlastně samy mohou za to , že jsou  - 
kusovkami a nikoliv sportovci!  Jenže – jaksi – není každému dáno. 
Vždycky budou kusovky a sportovci. To je holt příroda. Navíc právě 
účast kusovek na soutěžích dává vyniknout úspěchům sportovců!  
 
Sportovci na rozdíl od kusovek snáze pasivně přijmou autoritativní 
způsob vedení spolku. A to právě proto, že se hlavně chtějí věnovat 
svým sportovním výkonům. Však také „na sport“ je soustředěna 
převážná činnost svazu, sem zejména proudí státní podpora. Jsou to 
sportovci, kteří vyrábí výsledky, na základě kterých jsou dotováni, na 
základě čehož vyrábí výsledky další. Kruh se uzavírá. 
 
Bylo by smutné, kdyby se třeba z našeho Svazu stal autoritativně vedený 
spolek ambiciozních sportovců.  
Bylo by smutné, kdyby „ti ostatní“ jednoho dne uslyšeli … „Ať si jdou, 
nespokojenci!“… protože ….. 
 
 
„Naši organizaci si rozvracet nedáme!“ 
 
 
28.5.2014 
 
Ing. Vladislav Janoušek 
  
 
 
  
 



 
2. 4. Společenská kronika 
 
 
Svá životní jubilea oslavili či oslaví : 
 
 
 03. 05. – Jaroslav Suchý, KLM Náměšť nad Oslavou – 75 let 
 
 12. 05. – Vratislav Švorčík, Rc modellclub Praha 4 – 60 let 
 
 10. 06. – Stanislav Vladyka, KLM Plzeň-Letkov – 55 let 
 
 23. 06. – Zdeněk Posel, KLM Stará Boleslav – 65 let 
 
 07. 07. – Karel Doležal, KLM Moravské Budějovice – 60 let  
 
 25. 07. – Josef Kopecký, Admirál Jablonec n/N. – 65 let 
 

15. 08. – Jaroslav Kovář, KLM Royal Dux Duchcov – 50 let 
 
24. 08. – Zdeněk Žaroský, KLM Slavkov u Brna – 65 let 
 
28. 08. – Luděk Mátl, KLM Slavkov 55 let   
 
 
Všem těmto již starším a zkušeným modelářům, z nich mnozí stále 

aktivně ještě soutěží v různých skupinách lodně modelářských soutěží, 
nebo se věnují výchově mladých i často ostatním rozhodují na soutěžích 
jménem předsednictva KLoM ČR chceme  popřát : 

  

Především zdraví, osobní spokojenost, pracujícím aby o práci 
nepřišli (což dnes není výjimkou a je to první a nejdůležitější 
předpoklad spokojeného života) a samozřejmě radost a úspěchy 
v jejich modelářské činnosti ať už soutěžní či organizační ! 

 
 
 
 
 
 



3. Sportovní zprávy  
 
3. 1. Ze sekce C 
 
3. 1. 1. Výjezd na MS NAVIGA C 
 
 V pátek 27. června v odpoledních hodinách vyjela svazovým 
mikrobusem pětičlenná skupina lodních modelářů sekce C – stolní 
modely  do Staré Zagory v Bulharsku, kde v nadcházejícím týdnu se 
koná MS Naviga. Vedoucím výjezdu je lídr sekce C Alois Vašíček a 
jedou soutěžící Josef Kopecký, Aleš Bak, Miroslav Štefek a junior Tomáš 
Vašíček. Celkem však vezou 10 soutěžních modelů tříd C1, C3, C6 a C7 
vč. osvědčených modelů Pavla Brablce, Petra Šimka či Jaroslava 
Havlíčka. 
 Přejeme úspěšný návrat ověnčený medailemi. 
   
 
3. 2. Ze sekce FSR 
 
3. 2. 1. MS nepodléhající Navize 
  

Poměrně početná výprava vyjede v do nedalekého Dessau na MS, 
které pořádá ustavující se organizace FSR-WORLD se snahou zapojit se 
pod organizaci pilotovaných rychlostních člunů. Pokud se podaří však 
usměrnit vedení Navigy k požadovaným změnám je předpoklad setrvání 
v organizaci Naviga. 
 
3. 2. 2. Mistrovství ČR v plném proudu 
 
 Pětidílný seriál MČR FSR-V byl tradičně zahájen závodem v Oseku 
nad Bečvou, který pořádá KLoM Přerov. Tento závod bývá většinou bez 
většího zájmu zahraničních závodníků.  
 Pravým opakem byl druhý závod v Břehách u Přelouče, který 
zajišťuje na rybníku v tamním ATC klub Delta Pardubice. Zde byla 
zahraniční konkurence z pěti států a tak úroveň i rozsah závodů byl na 
vysoké úrovni. Podstatné je že ani v této konkurenci se naši závodníci 
neztratili a nějaká ta medailová umístění získali.   
 Výsledky obou závodů jsou na stránkách SMČR zveřejněny. 
 
 
3. 3. Ze sekce M 
 
 Ze sekce M žádné zprávy pro Zpravodaj nedošly 



 
3. 4. Ze sekce NS 
 
3. 4. 1. Ke změnám bodového hodnocení v MČR 
 
 Diskuze k bodovému hodnocení seriálu MiČR sekce NS 
 

V minulém vydání jsem nastínil, jak by bylo možné změnit hodnocení 
seriálu MiČR sekce NS. Zároveň jsem vyzval zájemce k diskuzi a 
zasílání vlastních návrhů. Mezním termínem byl 20. květen 2014, čehož 
využil jen Jan Jedlička z KLoM Maják Borovany, který ve svém příspěvku 
shrnul, jak se bodovalo dříve a zároveň přidal vlastní návrh. Celý text 
najdete na stránkách sekce NS, zde jen vložím nový návrh tabulky 
s bodovým hodnocením z pera Jana Jedličky: 
 

Umístění Body Umístění Body 

1. místo 50 bodů  16. místo 15 bodů  

2. místo 45 bodů  17. místo 14 bodů  

3. místo 40 bodů  18. místo 13 bodů  

4. místo 36 bodů  19. místo 12 bodů  

5. místo 32 bodů  20. místo 11 bodů  

6. místo 29 bodů  21. místo 10 bodů  

7. místo 26 bodů  22. místo 9 bodů  

8. místo 24 bodů  23. místo 8 bodů  

9. místo 22 bodů  24. místo 7 bodů  

10. .místo 21 bodů  25. místo 6 bodů  

11. místo 20 bodů  26. místo 5 bodů  

12. místo 19 bodů  27. místo 4 body  

13. místo 18 bodů  28. místo 3 body  

14. místo 17 bodů  29. místo 2 body  

15. místo 16 bodů  30. místo 1 bod  

 
V platném znění je mezi 1. místem a 4. místem rozdíl 50 bodů (při 
maximu 100 bodů), což znamená, že soutěžící od 5. místa níže jsou 
víceméně bez šancí na solidnější umístění, třebaže by jim na některé 
soutěži přála štěstěna. Výše zmíněná tabulka bodový rozdíl na prvních 
místech minimalizuje, takže až do 7. místa není klání bez šancí. 
Na seriálových soutěžích v Bělči nad Orlicí 2014 se do diskuze nad 
zveřejněnými návrhy mnoho jedinců nezapojilo. 
Samotné hlasování o variantě pro rok 2015 proběhne v rámci 5. soutěže 
seriálu MiČR sekce NS v Duchcově (13. až 14. září 2014). Upřesnění 
místa a času bude sděleno při slavnostním nástupu. Paralelně bude pro 
ty, kteří do Duchcova nemohou, umožněno hlasování prostřednictvím 
internetového formuláře. Jeho adresa bude zveřejněna na stránkách 
sekce NS nejpozději 1. září 2014. Mezním termínem pro internetové 



hlasování je čtvrtek 11. září 2014 20:00 h, aby bylo možné již 
v Duchcově vyhlásit výsledky. 
BC Ladislav Douša 
 
Osoby s hlasovacím právem: 
- soutěžící, uvedeni ve výsledkových listinách na libovolné soutěži sekce 
NS v letech 2013 a 2014 na území ČR ke dni 11. září 2014 (+ účastníci 
5. soutěže seriálu MiČR sekce NS v Duchcově) 
- rozhodčí sekce NS 
- předsedové klubů 
 

  
 
 
3. 4. 2. Soutěžní dění v sekci NS  
 
Soutěžní dění v sekci NS 

K pravidelným vrcholům soutěžní sezóny na našem území patří jediná 
mezinárodní soutěž, konající se začátkem května na nádrži Kristýna u 
Hrádku nad Nisou. Evropský pohár NAVIGA F-NSS (Lo-01), určený jen 
plachetnicím NSS, proběhl letos již popáté pod pořadatelskou taktovkou 
KLoM Admiral Jablonec nad Nisou a webu Minisail.cz, ve dnech 2. až 4. 
května 2014 za účasti 24 plachetnic NSS-A, 10 plachetnic NSS-B a 6 
plachetnic NSS-C. Z celkového počtu se do Modré stuhy Kristýny 2014, 
nedělní putovní regaty bez rozdílu tříd, zapojilo 27 modelů. Po 
několikaleté pauze se k modelářům z České republiky, Polska a Ruska 
na soutěžní pole vracejí němečtí lodní modeláři. Pochvalu za vzornou 
reprezentaci zaslouží Vratislav Emler, který se v NSS-A v silné 
mezinárodní konkurenci opakovaně probojoval na stupně vítězů 
s plachetnicí Vamarie a prakticky bez chvilky oddychu slavil úspěch také 
v jízdách NSS-B s Thalassou.  
Více napoví výsledková listina: viz NS -  výsledky 
Zájemce o podrobnosti odkážu na reportáž z pera pořadatelů: 
http://minisail.cz/clanky/kristyna-2014 
Nestává se často, aby se klání lodních modelářů dostalo do živého 
televizního vysílání celostátní televize, proto si těchto chvil važme. 
 
Ve stejném termínu se konala mezinárodní soutěž Austria Cupu 2014 
v Au na der Donau. Rakouský klub SMBK Titanic Linz slavil dvacáté 
výročí a čeští maketáři, alespoň ti jihočeští, u toho nesměli chybět. Ačkoli 
je soutěžní trať trochu složitější, českým zástupcům to k úspěchu 
nevadilo. Několik míst na stupních vítězů je toho v soutěži, obsazené 
domácími Rakušany, Maďary a Němci, důkazem. 

http://minisail.cz/clanky/kristyna-2014


Výsledková listina je bohužel jen na : 
http://www.titanic-linz.at/titanic_v02/index.php/ergebnisse-mainmenu-
63?bewerb=52 
 
V průběhu jarních měsíců se konalo několik nemistrovských soutěží 
sekce NS, ať už všeobecně zaměřených (např. Lo-51 Nová Ves a Lo-58 
Grádo), či jen pro některé soutěžní třídy (např. Lo-57 Parní Vyžlovka a 
Lo-59 Lužiny). Pokud se ke mně propozice či výsledky dostanou, objeví 
se záhy na webu sekce NS. Bohužel, někteří pořadatelé mají svou 
povinnost splněnou jen napůl, když zašlou propozice a nedodají 
výsledkové listiny. 
 
To se nedá říci o seriálových soutěžích sekce NS, kde pořadatelé svou 
roli plní se svědomitou péčí včas. Po úvodních soutěžích v Bělči nad 
Orlicí (Lo-17 a Lo-18) ve dnech 23. až 25. května 2014 mohu prohlásit, 
že letošní seriál začal dobře. Poznamenala jej menší účast ve třídách 
F4-A. Někteří se zřejmě nepřenesli přes zrušené soustředění 
talentované mládeže sekce NS, ale to je jejich věc. Práce s mládeží 
rozhodně upozaděna není. Vždyť Jiří Nosek vede samostatnou sekci pro 
mládež a v létě pořádá týdenní soustředění v Protivanově, které má 
pravidelně větší kapacitu, než je počet účastníků. Proč? Podle některých 
má tříhodinové soustředění pro talentovanou mládež (v posledních dvou 
letech déle netrvalo), přilepené k seriálové soutěži sekce NS, větší 
přínos, než týdenní akce. 
 
Soutěžní dění v sekci EX a mládež 

Moravský pohár 2014: 
Tento soutěžní seriál zabezpečují kluby a DDM, které pořádají krajské 
přebory žáků a seriál EX 2014. Moravský pohár 2014 je pak příležitostí 
pro soutěžní vyžití dospělých. Letos byla, zatím zkušebně, na program 
zařazena kategorie plachetnic Footy. Během tří soutěží se účast 
vyšplhala ze tří modelů na sedm, což je potěšitelné. Malá a levná 
plachetnice je skvělým soutěžním doplňkem pro ty, kteří neholdují 
rychlým člunům sekce M. Proč? Protože se soutěžní jízdy konají právě 
v čase jejich jízd. Jako vedoucí sekce NS tuto aktivitu vítám. Třeba 
časem junioři od plachetnic Footy přesedlají k plachetnicím NSS, anebo 
se vrhnou do soutěžních vod sekce S. 
Průběžné výsledky Moravského poháru 2014: 
http://www.klom.cz/klomcr/vysledky/vysledky_ex_099.pdf 
 
Samozřejmě bych rád vyzdvihl i práci pořadatelů krajských přeborů 
v Jablonci nad Nisou a Ledenicích. Výsledky uskutečněných krajských 
přeborů dohledáte: 

http://www.titanic-linz.at/titanic_v02/index.php/ergebnisse-mainmenu-63?bewerb=52
http://www.titanic-linz.at/titanic_v02/index.php/ergebnisse-mainmenu-63?bewerb=52
http://www.klom.cz/klomcr/vysledky/vysledky_ex_099.pdf


http://www.klom.cz/info/vysledky-soutezi/vysledky-zakovskych-soutezi-
sekce-ex 
 
 
MiČR žáků 2014: 
Je politováníhodné, že se dlouhodobě nedaří krajské přebory uspořádat 
ve všech krajích. Myšlenka nominace a postupu na jednorázové MiČR 
žáků tím dle mého dosti trpí. Dětí ubývá, takže lze na start pustit 
každého žáka, který na republikovou soutěž dorazí. Nechybělo mnoho, 
aby se ta letošní v Borovanech dala zvládnout během jediného dne. 
Samozřejmě i díky příkladné práci pořadatelů z KLoM Maják Borovany a 
rozhodčích, kteří se na hladkém průběhu akce ve dnech 13. až 15. 
června 2014 podíleli.  
Díky sponzorům se z věcných darů radovala první polovina startovního 
pole, přičemž diplom na památku a upomínkové předměty obdržel 
každý. Tedy až na republikového mistra v F4-A Jáchyma Pospíšila 
z KLoM Admiral Jablonec nad Nisou, který během čekání na vyhlášení 
výsledků zkolaboval a byl převezen do českobudějovické nemocnice.  
 
Výsledková listina MiČR žáků 2014: 
http://www.klom.cz/klomcr/vysledky/vysledky_ex_micr_2014.xls 
Kdo se pořadatelské role ujme za rok, aby se nekonala znovu 
v Jihočeském kraji? A ujme se jí vůbec někdo? Nejen pořadatelé 
krajských přeborů a Moravského poháru nelibě nesou, že se podobných 
akcí nemohou zúčastnit nečlenové SMČR. V pátek 13. června 2014 to 
na schůzi vedoucích jednotlivých výprav jen vřelo (viz zápis z této 
schůze). Být na místě některý člen předsednictva SMČR, zřejmě by svůj 
pohled na přístup neorganizovaných modelářů (alespoň ve věkové 
kategorii žáků) na soutěže přehodnotil. 

Ladislav Douša, vedoucí sekce NS 
 
 
 
3. 5. Ze sekce S 
 
 Žádné zprávy pro Zpravodaj nedošly 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klom.cz/info/vysledky-soutezi/vysledky-zakovskych-soutezi-sekce-ex
http://www.klom.cz/info/vysledky-soutezi/vysledky-zakovskych-soutezi-sekce-ex
http://www.klom.cz/klomcr/vysledky/vysledky_ex_micr_2014.xls


3. 6. Ze sekce Mládež a EX 
 
3. 6. 1. Mistrovství ČR žáků 
 

Mistrovství ČR lodních modelářů – žáků  Borovany,                  
rybník Pražan 13. 6. – 15. 6. 2014 

 

 

 Pro mladé lodní modeláře byl, jako již obvykle, konec letošního 
školního roku spojen nejen s vydáváním vysvědčení, ale pro padesátku 
z nich i s Mistrovstvím České republiky lodních modelářů žáků 
v Borovanech. 
 Pořadatelství letošního mistrovství se k nemalé radosti všech 
zainteresovaných ujali členové klubu lodních modelářů Maják Borovany, 
kteří již dlouho patří k velmi zkušeným a dobrým pořadatelům soutěží 
lodních modelářů. Dobře zvolený termín a pěkné, ač větrné, počasí 
přispělo k celkem uspokojivému počtu startujících žáků. Ani zdaleka 
však nebyly naplněny nominační limity z jednotlivých krajů. I přes 
neúčast klubů jako například Duchcov, Dvůr Králové, Jičín nebo Třinec 
můžeme konstatovat, že sportovní úroveň mistrovství byla na dobré 
úrovni a s dosaženými výsledky můžeme být spokojeni. 
 Páteční odpoledne, jako již tradičně, bylo věnováno prezentaci a 
volným tréninkům. 

Prezentovalo se celkem 45 žáků z osmi krajů – Ústeckého, 
Libereckého, Středočeského, Jihočeského, Olomouckého, 
Jihomoravského, Moravskoslezského a Vysočiny, v šesti kategoriích se 
104 modely. EX-500 37 modelů, EX-Ž 13 modelů, F4-A 30 modelů, F4-B 
8 modelů, Mini Eco Standart 11 modelů, Mini Eco Expert 5 modelů a 4 
Teamy. 

V pátek odpoledne proběhly ještě první rozjížďky modelů kategorie 
Mini Eco Standart a Mini Eco Expert, stejně jako přejímky modelů třídy 
EX a F4. Bodování kategorie F4-B proběhlo pod vedením Ing. Zdeňka 
Tomáška hladce, především z důvodů celkem malého počtu modelů, což 
je v této třídě vzhledem k náročnosti stavby pochopitelné. Je jen škoda, 
že někteří soutěžící kategorie F4-A mají neoprávněné obavy své celkem 
pěkné modely přihlásit do kategorie F4-B a zvýšit si tak 
pravděpodobnost na cennější umístnění. 
 Už první rozjížďky modelů kategorie Mini Eco Standart a Expert 
ukázaly neustálý vývoj v těchto kategoriích. Zatímco kategorie Mini Eco 
Standart se stala celkem vhodnou kategorií pro mladé modeláře a 
kroužky, přestože její cenová náročnost neustále roste, kategorie Mini 
Eco Expert čeká stále na větší rozšíření. Svědčí o tom i počet startujících 
modelů. Celé startoviště s přehledem řídil pan Pavel Sviták. 



V pátek večer se v klubovně dobrovolných hasičů Borovany konala 
obvyklá schůze vedoucích klubů zúčastněných na mistrovství. Kromě 
klasických organizačních pokynů proběhla i bohatá diskuse o 
současnosti a budoucnosti žákovského modelářství. Z této schůze je 
pořízen samostatný zápis. 

Oficiální zahájení mistrovství proběhlo v sobotu ráno u vlajkového 
stožáru a řídil jej ředitel soutěže Ing. Jan Jedlička. Soutěžící přivítal i člen 
předsednictva Klubu lodních modelářů a vedoucí sekce EX a mládeže 
pan Jiří Nosek.  Za regulérnost soutěže se zaručil hlavní rozhodčí Ing. 
Ludvík Kostelanský. Slib rozhodčích pronesl pan Pavel Sviták a slib 
závodníků žák Jan Štrosser. 

Ihned po zahájení se naplno rozeběhly soutěžní jízdy ve všech 
kategoriích. I když výkony v některých jízdách byly značně ovlivněny 
větrným počasím, bylo krásné sledovat zápal a radostné nasazení 
jednotlivých závodníků. Nejmladší účastník mistrovství, teprve pětiletý 

Míša Wolf z MK Moravia SRC Mariánské Údolí, 
si to doslova užíval a je vidět, že otci i nám 
všem roste nový, nadějný závodník. 

Díky opravdu profesionálním výkonům 
všech rozhodčích, kteří s přehledem řídili 
jednotlivá startoviště byl bez problémů 
dodržován časový plán mistrovství. Všechny 
soutěžní jízdy včetně rozjížděk, kromě dvou jízd 
Mini Eco Teamů, tak skončily už v sobotní 
podvečer. Nebyl podán žádný protest ani 
stížnost.  
 

Nejmladším účastníkem byl Michal Wolf MK Mariánské Údolí 
Nejúspěšnější Aneta Ferjančičová z KLoM Maják Borovany  1x2.. 2x3. A 1x4. Místo. 
 

 Na nedělní dopoledne připadly dvě rozjížďky kategorie Mini Eco 
Team. Velmi pozitivním prvkem se ukázalo zařazení doplňkových 
soutěží EX-500 a F4. Žáci si znovu zasoutěžili o pěkné ceny a rychle jim 
uběhlo čekání na vyhlášení výsledků. Je vidět, že pořadatel umí 
pracovat s dětmi a rozumí jim. 
 Závěrečné vyhodnocení a vyhlášení vítězů proběhlo standardně 
opět u vlajkového stožáru za přítomnosti všech zúčastněných. Byli 
vyhlášeni první tři v každé kategorii. Získali medaile, diplomy a poháry. 
Velká pochvala patří na tomto místě organizátorům, kterým se podařilo 
zajistit velké množství hodnotných cen. Ve všech kategoriích byli 
oceněni více než první tři, v EX-500 a F4-A dokonce prvních patnáct. 
Každý závodník pak ještě dostal sladkou odměnu a diplom za účast. 
Nejúspěšnější závodnicí mistrovství se k velké radosti celé rodiny stala 
Aneta Ferjančičová. 



 Celé mistrovství bylo zakončeno českou státní hymnou.  
 Z výsledkových listin, které jsou k dispozici na webu Svazu 
modelářů, je celkem patrné současné rozložení sil. Členskou základnu 
v žácích máme především v tradičních klubech, ve kterých se 
dlouhodobě, obětavě a hlavně nezištně o děti starají zkušení vedoucí i 
přes velké ekonomické a materiální potíže. Jejich výsledky jsou odrazem 
soustavné práce a pravidelné účasti na soutěžích seriálu NS nebo 
Moravského poháru. Je škoda, že o podpoře práce s mládeží mluví naši 
politici hlavně před volbami, kdy potřebují hlasy voličů, ale pak už skutek 
nějak utek. O podpoře technických kroužků a soutěží na základních 
školách ze strany MŠMT raději ani mluvit nebudu. 
 Na závěr bych chtěl zhodnotit letošní mistrovství v Borovanech 
jako velmi vydařené. Děkuji pořadatelům z Klubu lodních modelářů 
Maják Borovany za pečlivou přípravu a perfektní provedení. Všichni 
členové tohoto klubu včetně žen, které se staraly o bezchybný provoz 
bufetu, předvedli, že pod vedením skvělého předsedy jakým bezesporu 
je pan Bohuslav  Ferjančič zvládnou jakýkoliv úkol. 

 
Ať žije MiČR žáků 2015. 

  
                                        Ing. Ludvík Kostelanský,  hlavní rozhodčí 
 
 
 
 
3. 6. 2. Zápis ze setkání vedoucích kroužků mládeže při MČR žáků 
 
 
www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_71.pdf  

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_71.pdf

