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Letošní 2. závod FSR uspořádal klub Delta Pardubice, který překvapil zcela
novým startovacím platem u obezděné zelené plochy v ATC Břehy u Přelouče.
Start třídy V3,5 – důležitá je souhra závodníka s mechanikem, protože start je
s motory v klidu. Nejrychleji odstarovaný model je už u první bóje.
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1. ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY
1. 1. ZPRÁVY Z NAVIGY
1. 1. 1. Prezidium Navigy pověřilo svého člena prezidia J. Borcherse
převzetím agendy Rozhodčích Naviga.
1. 1. 2. Vedoucí sekce NS Naviga pan Borchers udělil pro nesportovní
chování panu Michalovi Basinovi zákaz účasti na mezinárodních
soutěžích, ME a MS do 31. 12. 2017 (původně chybně uvedl rok 2018)
1. 1. 3. Na žádost našeho svazu byly panu Borchersovi podány dva
návrhy na nové mezinárodní rozhodčí Naviga pro sekci NS. Ing. Jan
Jedlička i Ing. Stanislav Jakeš již průkazy od sekretáře KLoM ČR
přeposlané obdrželi.

1. 1. 2. ZPRÁVY ZE SMČR
1. 1. 1. Dotace na jednotlivé reprezentační výjezdy na ME a MS 2016
Dotace na výjezdy reprezentačních družstev jednotlivých sekcí je
konečné rozhodnutí částek, schválené členy předsednictva takovéto :
Naviga :
MS C – Kaliningrad/Rusko
10 osob
40.000,ME NS - Sankt Peterburg/Rusko
2 osoby
8.000,ME M – Nagykanisza/Maďasko
12 osob
54.000,ME FSR – Jawor/Polsko
17 osob
64.000,Světová organizace FSR IMBRA:
MS FSR – Sparmwoode/Holandsko 12 osob
99.000,-
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1. 1. 2. Společenská kronika
10. 05. Zdeněk Urban z KLoM Vsetín - 70 let
Maketář, který se věnuje stavbě maket válečných lodí, se kterými
se úspěšně zúčastňuje soutěží F2 a vždy se dostává mezi trojku
nejlepších ve třídě F2 – B, ale také občas i na soutěžích stolních modelů
C, kde rovněž získává velmi dobrá umístění.
Protože dnes sedmdesátka jen tak někoho nezabrzdí v oblíbené
činnosti, tak věřím že na další krásný model nebudeme dlouho čekat.
K tomu mu přejeme neutuchající elán do modelaření, hodně radosti
z něho a pochopitelně co pro každého je nejdůležitější zdraví a osobní
pohodu.
11. 06. Zdeněk Sršeň – KLoM Náchod – 60 let
Oslavenec bydlí ve Vamberku a je stále aktivním závodníkem se
čluny s elektromotory v sekci M, kde dosahuje velmi dobrých výsledků.
Krom toho je modelářům velmi prospěšný, protože v Dlouhé Vsi u
Rychnova n/Kněžnou vede modelářskou prodejnu nejen pro lodní
modeláře.
Další jeho aktivitou je i anketa „Modelář roku“ z Východčeského
regionu, kterou již organizuje 14 let a také festivaly Bzuk film s tématikou
modelářství, letectví a pod.
24. 07. Zdeněk Tollar – KLoM Jablonec n/Nisou - 65 let
Zdeněk je specialistou na rakousko-uherskou flotilu válečných lodí.
Precizně zpracované modely v měřítku 1 : 100, kterých postavil již 8 a
další jako miniatury, je ojedinělým dílem jednoho z nejlepších našich
maketářů. Na výstavě lodí v Muzeu ve Vysokém Mýtě měl vystavenu loď
„Kaiserin Elizabeth“ , která je téměř shodná se seterskou lodí „Kaiser
Franz Josef“, která je potopená v Boce Kotorské. K této lodi se každý rok
vracejí potápěči z Pardubic a ošetřují a očišťují její jméno, jak při besedě
potvrdil a zajímavým způsobem jejich vedoucí ukázal pro porovnání
detaily modelu a skutečnost na potopené sesterské lodi císaře.
Zdeňku přejeme hodně zdraví a chuti zcela ojedinělou kolekci
„rakušáků“ ještě rozšířit.
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27. 09. Radek Štěrba – KLoM Plzeň – 50 let
Úspěšný lodní modelář, který se již řadu let věnuje modelům
poháněných elektromotory a je i reprezentantem sekce M.

Škoda, že se kluby neozvou s přáním ke kulatinám svým členům, já mám jen už
zastaralý přehled, a myslím, že těch padesátníků a starších značně přibylo. Kdykoliv
se ozvěte !

2. Zprávy z jednotlivých sekcí

2. 1. Sekce C – stolní modely
Mistrovství ČR stavitelů maket lodí.
Velký sál Kulturního domu v Dolní Lutyni se letos zaplnil maketami
lodí, které nejsou stavěny pro jízdu, ale pro hodnocení umění
jednotlivých modelářů. I když vzhledem k okrajovému regionu ČR byla
nižší účast, rozhodně neubrala na kvalitě vystavených modelů a
hodnotící porotě pěti rozhodčích dalo i dost práce posoudit jak kvalitu,
tak shodnost s předloženou dokumentací jednotlivými modeláři. Účast
ještě oživila i trojice modelů kolegů ze Slovenska.
Potěšitelnou skutečností je, že se rok co rok, objevují nové modely,
doplněné a vylepšené a tak i tato velmi náročná kategorie modelářství
má u nás místo na slunci, ale i proto že se jí věnují i někteří mladí a
velmi úspěšní především ve třídě modelů kartonových.
Soutěž pod vedením Jiřího Válka (rovněž vystavovatele), pořádal
KLoM Kroměříž, ze kterého řada těchto stavitelů maket i těch, které
brázdí vodu v soutěžích F2 je úspěšná.
Hitem letošní soutěže se stala letadlovka USS Gambier Bay Aleše
Baka, nad jehož provedením mnozí jen nevěřícně kroutili hlavou. Navíc
je doplněna i funkčností dvou velkých palubních výtahů pro transport
letadel do dvou podpalubních hangárů, které ovladačem mimo vitrínu
modelu předváděl. Ojedinělými trochu netypickými exponáty byly jednak
precizně provedené „Palubní výstroj a výzbroj korvety“ Oty
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Janečka a model vraku legendárního Titanicu ležícího již řadu let pod
mořskou hladinou Tomáše Vašíčka. Z plachetních lodí pak čistě
provedená plachetnice L´Aurore Negrier s průhledy do trupu Petra
Šimka – jeho práce se dřevem je úžasná a poprvé byla představena již
v loňském roce v Hradci Králové. .
Krásným zpestřením mistrovství byla návštěva a krátká beseda
s Richardem Konkolskim (který také sám modely lodí staví), který již
v roce 1972 s jachtou NIKÉ objel sólo celý svět a poté ještě několikrát.
Z knížek, které o těchto cestách napsal, přinesl jednu jako dárek pro
model, který se mu bude nejvíce líbit a předpokládal, že to bude zcela
pochopitelně plachetnice. Když však viděl perfektní letadlovku Aleše
Baka, tak vepsal do knížky věnování právě jemu. To bylo od jachtaře
tělem i duší velké gesto!

2. 2. Ze sekce FSR
2. 2. 1. MČR má již dva závody odjeté.
První závod , pořádaný klubem Přerov, byl proti minulým ročníkům
podstatně více obsazen závodníky proti minulým rokům. Většina z nich
potřebuje ladit modely na nejlepší výkon, protože je letos čeká ME
Navigy a také první mistrovství světa vloni založené speciální světové
organizace IMBRA, jejímž sídlem je Anglie.
Druhý závod pořádaný klubem Delta Pardubice měl krom našich
závodníků i poměrně početnou účast ze Slovenska, Rakouska, Polska a
Německa. Oblíbené středisko ATC Buňkov v Břehách u Přelouče.
Pardubičtí modeláři společně s místními rybáři upravili část travnatého
břehu ohraničením betonovými tvárnicemi, ke kterým postavili plato
s novými deskami a bíločervenými páskami vyznačujícími startovními
posty jednotlivých závodníků. Toto plato má úroveň pro pořádání jak ME
i MS, jen mít odvahu si takový velký podnik vzít na starost.
Výsledkové listiny jsou vyvěšeny na webu a je potěšitelné že
obsahují i početnou skupinu mladých nadějí, což nám okolní státy
závidějí. A jeden z nich - Kuban jr. už jezdil společně s dospělými a
velmi dobře.
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2. 2. 2. Výjezdy na ME a MS
ME Naviga se ujal o Polsko a pořádá je celkem blízko našich
hranic v areálu campu města Jawor v termínu 15. – 24. srpna. Naše
výprava tam bude zastoupena 17 závodníky, kteří obsazují všechny třídy
skupiny FSR-V.
MS organizace IMBRA, která je specializovaná pouze na třídy
pořádá první MS ve Sparnwoodu v Holandsku. Naše výprava na toto
mistrovství čítá 12 závodníků. Jistě bude zajímavé jak se nová
organizace s takovým podnikem vyrovná. Má však ve svém vedení i
zkušené funkcionáře, kteří odešli z Navigy.

2. 3. Ze sekce M
Na jarní soutěži v Náchodě se uskutečnilo soustředění talentované
mládeže. Bohužel nám počty juniorů klesají. Na příští rok připravujeme
pro mládež soustředění v jiném duchu o přípravách budu průběžně
informovat.
Na přelomu července a srpna odjíždí česká výprava (10 seniorů, 2
junoiři) na ME do Maďarska (Nagykanisza).
Zdenka Sršňová
2. 4. Ze sekce NS, NSS a mládež
2. 4. 1. Dění v sekci NS+EX a NSS v pololetí 2016
V sekci NS+EX již úspěšně proběhly 4 závody seriálu MiČR, o
které se podělily pořadatelské kluby z Třebechovic a Borovan. Na
stránkách KLoM ČR pod příslušnou sekcí jsou uveřejněny výsledky
včetně průběžných výsledků seriálu. Počet účastníků se blíží k číslům
z loňského roku.
V sekci NSS proběhly zatím jen 3 závody seriálu MiČR, ve Velkém
Vřešťově a Buňkově. Všechny tyto závody organizoval pan Kopecký z
Bílé Třemešné. Výsledky opět najdete vyvěšené na stránkách. Počet
účastníků se v třídách plachetnic navýšil o polovinu.
Zároveň byly vyvěšeny propozice na poslední 5. seriálovou soutěž
NS v Duchcově a 4. a 5. seriálovou soutěž NSS v Jinolicích.
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2. 4. 2. Zamyšlení nad sezónou NS a NSS 2017 a následujícími
sezónami
Pomalu se nám sezóna přesouvá do své druhé poloviny a je tedy
nasnadě zamyšlení nad sezónou příští. Chtěl bych tímto oslovit
pořadatele, aby mi pomalu zasílali své návrhy na pořadatelství.
Vize je taková, že bychom rádi závodiště, kde by našli dostatečný
prostor jak maketáři, tak i plachetničkáři. To obnáší prostor pro dva
trojúhelníky a zároveň jednu až dvě tratě pro plachetnice. Samozřejmě
by měly být tratě snadno a rychle dostupné z ubytování. Pokud se nám
toto nepodaří, tak bychom museli pokračovat v modelu oddělených
seriálů pro makety a plachetnice. V tomto případě bych nabádal k tomu,
aby se v jednom termínu nepořádaly soutěže obou odborností.
V maketách se díky účasti mládeže osvědčily termíny, které pro rok 2017
vychází na 26. - 28.5., 23. - 25.6. a 8. - 10.9. Pokud byste chtěli plánovat
pořadatelství už pro rok 2018, tak termíny jsou 25. - 27.5., 22. - 24.6. a 7.
- 9.9.
Toto vše bychom měli probrat na setkání vedoucích klubů NS a
NSS. Navrhuji se setkat v září na nějakém místě uprostřed republiky,
například na posledních závodech NSS v Jinolicích 16.-18.9. Je důležité
se sejít ještě v září, abych mohl případné změny oproti sportovnímu řádu
přednést na předsednictvu KLoM ČR.

2. 4. 3. Osud sekce EX
Jak všichni víte, v roce 2016 se nenašel žádný pořadatel závodů
MiČR sekce EX, a tím došlo pro její nečinnost k přičlenění k sekci NS.
Tímto bych chtěl požádat kluby, které mají zájem pokračovat v závodění
pod touto sekcí, aby se mi nahlásily, budeme poté řešit pořadatelství,
systém a vybírat odpovědného zástupce, který by tuto sekci úspěšně
dovedl k volbám. Pokud se ale nepřihlásí nikdo, kdo by měl o tuto sekci
zájem, dojde bohužel k jejímu zániku. Sekce bez aktivity nemůže mít
žádná rozhodovací práva.

9
2. 4. 4. Výjezd na ME kategorie NS v Rusku
V konečné nominaci na ME kategorie NS konaného od 9. do 14.8.
v ruské Petrohradské oblasti jsou Tomáš a Stanislav Jakešovi. Tímto jim
přeji mnoho úspěchů na ME.
2. 4. 5. Jednorázové mistrovství ČR mládeže
O víkendu 24. - 26.6. se konalo jednorázové mistrovství ČR
mládeže ve třídách EX, F4 a ECO. Mistrovství se zúčastnilo celkem 42
mládežníků z 5 krajů s 91 modely v 7 třídách rozdělených podle věku do
15 let a od 16 do 18 let. Zároveň s tímto mistrovstvím probíhaly v daném
termínu i dvě soutěže sekce NS, takže pořadatel z klubu MAJÁK
Borovany musel zvládnout celkem 3 soutěže najednou (257 modelů). To
vše nakonec proběhlo úspěšně, snad se i mladí závodníci inspirovali od
zkušených maketářů a jednou půjdou v jejich stopách.
Pořadatel se snažil díky podpoře svazu a sponzorů, kterým tímto
děkuje za finanční dary a věcné ceny, o co nejhodnotnější ocenění
nejlepších závodníků. Rozdávaly se velice praktické ceny jako RC
soupravy, nabíječky, stavebnice lodí, baterie, motory, doplňky, lepidla
atd. Díky bohatým cenám se dostalo i na závodníky pod stupni vítězů.
Dobře využitá podpora bude tedy nadále sloužit k rozvoji mladých
závodníků a jejich zlepšování.

Foto cen pro nejlepší závodníky z jednorázového MiČR v Borovanech
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2. 4. 6. Setkání zástupců vedoucích mládežnických klubů
s předsedou KLoM ČR
V pátek 24.6.2016 večer proběhlo již tradiční sezení vedoucích
klubů z mládežnického mistrovství. Zúčastněnými kluby byly Maják
Borovany, KLoM Ledenice, KLoM Třešť, KLoM Ktiš, KLoM Velká nad
Veličkou, KLoM Plzeň Letkov a KLoM Fregata Bakov nad Jizerou. Klub
Admirál Jablonec nad Nisou účast odmítl. Tentokrát dorazil i předseda
KLoM ČR pan Luděk Mátl, aby s vedoucími prodiskutoval aktuální
problémy a vyjasnil dění na předsednictvu SMČR.
Pan Mátl úvodem zopakoval co je účelem svazu modelářů a jaká
jsou pravidla. Svaz modelářů má ve stanovách, že je sportovní
organizací a na základě svých úspěchů na mezinárodní scéně získává
dotaci pro svou činnost. Ze získaných prostředků se snaží poté
podporovat jednotlivé odbornosti. Jedinou podmínkou pro získání této
podpory od svazu je, aby činnosti či soutěže byly pouze pro členy. Sdělil
přítomným, že pro tuto podmínku členství ve svazu, která se nelíbí
lodním modelářům, hlavně sekci NS, EX a mládež, je většina členů
předsednictva SMČR. Odborností je celkem 6, snaha pana Mátla o
sjednání výjimky byla neúspěšná. Ostatní odbornosti argumentovaly tím,
že nemají problém být členy DDM a zároveň platit členství ve svazu.
Pokud bychom chtěli nadále trvat na změně směrnice č. 10 SMČR, tak
bychom k tomu museli přesvědčit zbylých 5 odborností (letecké,
raketové, automodelářské, plastikové a železniční), které však o takovou
změnu nestojí. Dalším bodem, který pan předseda nadnesl, bylo
postupné vybírání vhodných kandidátů na vedoucí jednotlivých sekcí, a
tím pádem i předsednictva KLoM ČR pro volby v roce 2018.
Poté si vzal slovo pan Boček a sdělil přítomným, že z ministerstva
se dá čerpat dotace i na činnost, nejen na reprezentační činnost. Tudíž
by rád nechal prověřit, zda na toto svaz někdy žádal dotaci nebo o této
dotaci neví. Na základě tohoto se strhla asi hodinová diskuze na toto
téma a s tím související povinnost členství ve svazu.
Malým stínem nad žákovským mistrovstvím ale zůstává fakt, proč
se nezúčastnilo tohoto svátku pro mládež i více závodníků z Moravy.
Bylo dopředu deklarováno, že ve výsledkových listinách můžou být
uvedeny 2 názvy klubů a jedinou podmínkou zůstávalo zaplacení
členských příspěvků 50 Kč v jakémkoliv klubu. Bylo zjištěno na
Ministerstvu školství, že člen DDM může být zároveň i členem jiné
organizace, nevzniká tedy povinnost členů DDM zakládat si pobočné
spolky pod svazem, ale mohou se přihlásit do jakéhokoliv fungujícího
modelářského spolku v okolí. V každém dítěti je závodník s chtíčem se
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porovnávat se svými vrstevníky. Sám si pamatuju souboj s dalšími 60
vrstevníky a pocit stát na stupních vítězů. Nechme je tedy si zasoutěžit
všechny pohromadě a z celé České republiky a mějme v jednotlivých
třídách účastníky v počtu desítek a ne jednotek. Nedělme se na českou,
řekněme konzervativní, a moravskou, řekněme názorově nesouhlasící
část, a udělejme jednou za rok soutěžní svátek pro děti.

2. 4. 7. Budoucnost jednorázového mistrovství ČR mládeže
Máme sice jen pár dní po skončení mistrovství pro rok 2016, ale už
bychom se měli pomalu zamýšlet nad rokem následujícím.
Přijímám tedy návrhy na pořadatele mistrovství na rok 2017 a
zároveň dávám k diskuzi věkovou hranici. Tento rok se závodilo ve
věkových kategoriích do 15 let a 16 až 18 let. Účastníků ve věku 16 až
18 let bylo velmi pomálu a stěží dali dohromady minimální počet
účastníků pro udělení titulu mistra ČR ve dvou třídách. Navrhoval bych
tuto hranici tedy z jednorázového mistrovství oddělit a vrátit se ke
starému modelu pouze do 15 let. Přece jen pro mládež 16 až 18 let je
prioritní nejspíše seriál MiČR sekce NS.

2. 5. Ze sekce S
Žádná zpráva od vedoucího sekce nedošla

