ZÁPIS č. 3 - 2014
ze schůze předsednictva KLeM ČR, konané dne 17. května 2014 od 9,30 hod
v Praze
-----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
Předsednictvo: Ing. Cejnar Petr, Ing Bartovský Tomáš, Ing. Vosejpka Jan, Tomáš Ciniburk, Bc. Ondřej
Krucký
Omluveni: Apeltauer Lumír – rodinné důvody, Jindřich Samek – zástupce KLeM na soutěži SP
Za SMČR : Mgr. Miroslav Navrátil

Program jednání:
Změna v rozdělení oblasti činnosti:
Bc. Ondřej Krucký bude nově zpracovávat evidenci národních rekordů
Ing. Jan Vosejpka bude nově zpracovávat zápisy ze schůzí předsednictva
Úkol č. 1/3: Uvedenou změnu zanést do adresáře funkcionářů a webové stránky
Z: Bc. Krucký, Ing. Bartovský

1/ Kontrola plnění úkolů:
Úkol č. 1/2: Provést úpravu vnitřního stanovení KLeM ČR
Z: Ing. Cejnar: splněno
Nové vnitřní ustanovení (viz příloha č.1) bylo prodiskutováno a schváleno.
Úkol č. 2/3: Dopracovat grafickou úpravu vnitřního ustanovení, přidat do zápisu a na stránky.
Z: T. Ciniburk, Ing. Bartovský, T: do 14 dnů
Úkol č. 2/2: Předsednictvo pověřuje koordinací a přípravou účasti vč. náplně prezentace na výstavě
Model Hobby T. Ciniburka. Informace průběžně dle potřeby a na zasedání předsednictva.
Nové informace: pan Jalovec zajistí místo na prezentaci, cca 50-100 m2 na výstavě Model
Hobby 2. až 5. října. Je potřeba zajistit exponáty a další prezentaci, připravit rozpočet a
personální zajištění. Všichni členové předsednictva budou v součinnosti.
Z: T. Ciniburk, T: průběžně
2/ Informace z jednání předsednictva SMČR
Zasedání SSS – schváleny opravy objektu U pergamenky 3.
Výše dotací z MŠMT není známá.
Odsouhlasen plán finančního krytí jednotlivých MČR, vyúčtování nutno provést do 1 měsíce, jinak
prostředky nebudou poskytnuty a zůstávají SMČR.
Schválení výjezdů svazového mikrobusu.
3/ Informace z jednání CIAM FAI
Bylo schváleno pořádání MS F3D 2015 v Olomouci.
Nebyl schválen český návrh odměňovat pomocníka F5D na MS a ME.
4/ Vypsání MČR na r. 2015
Viz příloha č.2 - návrh na pořádání MČR pro kluby
5/ Čerpání finančních dotací
Informace byla podána na základě jednání předsednictva SMČR, dotace pro pořízení investic a obnovu
z MŠMT prozatím nejsou známy.

6/ Stav přípravy reprezentačních družstev
Příprava na reprezentační výjezdy, přihlášky a vklady probíhají podle plánu.
Změny proti nominaci:
MS F1D - místo Gábiny Kaplanové startoval Jaroslav Straka (nebyl nominován ani jako náhradník)
ME F3A - nejede Michal Hrách, místo něho Jan Votava jun. (byl nominován jako junior)
MS F1ABP jun. - místo Petra Drobisze jede Ondřej Dvořák (nebyl nominován)
Schvalujeme účast Ondřeje Dvořáka na MS F1B juniorů v Rumunsku místo původně nominovaného
Petra Drobisze.
Úkol č. 3/3: Požadujeme vysvětlení od team manažera výjezdu Mikity Kaplana, proč na MS F1D
reprezentoval nenominovaný Jaroslav Straka místo přihlášené Gábiny Kaplanové a proč o tomto nebylo
informováno předsednictvo KLeM ani předseda SMČR.
Z: Ing. Cejnar, T: do příštího zasedání
7/ Vypsání mezinárodních soutěží na r. 2015
Pro rok 2015 je přihlášeno a schváleno MS F3D, ostatní soutěže budou přihlášené do 15. 10. 2014.
Předpokládá se uspořádání mezinárodních soutěží v těchto kategoriích: F1ABC, F1E, F2ABC, F3A, F3B,
F3D, F3J, F3F, F3K.
Upozorňujeme pořadatele mezinárodních soutěží v tichém letu na nutnost koordinace termínů pořádání
soutěží SP a Eurotour.
8/ Informace o plnění koncepce rozvoje mládeže
– bod přesunut na další zasedání
9/ Různé
Po jednání na Aeroklubu Hořice upozorňujeme modeláře na nutnost vzájemné ohleduplnosti na letištích,
letových plochách i ubytovacích zařízeních.
Upozorňujeme modeláře na termín 15.10.:
– návrhy na změny pravidel, posílejte na adresu Bc. Ondřeje Kruckého, doporučujeme posílat
prostřednictvím šéftrenérů příslušné kategorie.
– návrhy na konání soutěží
Příloha 1: Vnitřní ustanovení KLeMČR s platností od 2014
Příloha 2: Vypsání Mistrovství České republiky v leteckém modelářství na rok 2015
Zapsal Ing. Jan Vosejpka

