ZÁPIS č. 20 - 2014
ze schůze předsednictva KLeM ČR, které se konalo v sobotu 11.ledna 2014
od 9,30 hod v Praze
-----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
Předsednictvo: Ing. Cejnar Petr, Ing. Bartovský Tomáš, Ing. Jiří Havel, Vosáhlo Jaroslav,
Ing. Vosejpka Jan, Apeltauer Lumír
SMČR: Mgr. Navrátil Miroslav předseda SMČR,

Program jednání
1/ Kontrola plnění úkolů:
Úkol 1/19: Informaci o jednání na ÚCL zveřejnit na www stránkách SMČR
Zodpovídá: Ing. Cejnar,
Mgr. Navrátil
Splněno - zveřejněn zápis vč. Textu s informací o jednání
Úkol 2/19: Po doplnění připomínek předat kalendář do tisku.
Z: Ing. Bartovský
Splněno - kalendář předán do tisku.
Úkol 3/19: Návrhy předloží šéftrenéři jednotlivých kategorií do 5.1.2014 Ing. Vosejpkovi.
Z: Ing. Vosejpka
Úkol 4/19: Připravit materiály pro jednání konference včetně kontaktů a informací na kluby.
Z: Ing. Cejnar, Mgr Navrátil
Úkol 5/19: Zapsat Ing. R. Novotného do seznamu trenérů a členů elektrokomise.
Z. J Vosáhlo

2/ Informace z jednání CIAM FAI

Ing. Bartovský
 Projednání použití gyra v modelech větroňů – předložená informace na plenárním zasedání
prostřednictvím Ing. Bartovského byla dle předběžného zápisu projednána s konstatováním, že
podle předsednictva CIAM FAI odporuje použití gyra v modelech duchu pravidel FAI uvedených
ve Sportovním řádu ve svazku ABR, část 4C, oddíl První, část 1.1., odstavec b, . Pro další
zpřesnění výkladu bude nutno na plenárním zasedání CIAM upravit znění Sportovního řádu,.
V návaznosti na uvedené stanovisko CIAM FAI, předsednictvo KLeM ČR nesouhlasí s použitím gyra pro
řízení modelů letadel při soutěžích organizovaných jednotlivými kluby SMČR na území České republiky.
 Hodnocení družstev na MS a ME, problém sčítání výsledků a určení pořadí družstev podle bodů
nebo podle pořadí, následně komplikace při společné soutěži S+J, kdy je do družstva započítán i
junior v případě, kdy je lepší než senior daného státu a následně tím je pak soutěžící jiného státu
znevýhodněn v pořadí..
 Vytvořena pracovní skupina pro elektronická zařízení, které bude posuzovat použití
elektronických zařízení při soutěži. Momentálně je ustavena komise pro kategorii F5J.
(výškoměr)
 Trvající snaha o omezení počtu mistrovství. (i kategorií).
 UAV – modelářské organizace ve většině zemí zahrnují i provoz FPV. Vždy mají v pravidlech
podmínku přítomnosti pomocníka pro sledování modelu a létání v přímém dohledu pomocníka.
 Na jarním plenárním zasedání CIAM se uskuteční schůzka s výrobci RC systémů a telemetrií s
diskuzí o výrobě a použití telemetrie v modelech
 Návrhy KLeM ČR – SMČR byly zařazeny do agendy – projednání na plénu CIAM v dubnu 2014

 návrh na udělení diplomů pro team F3D - M. Malina – Z. Malina byl zamítnut s odůvodněním, že
se jedná o ocenění pro jednotlivce. Požadavek na přizpůsobení návrhů na místě nebyl
předsednictvem CIAM připuštěn.

3/ Stav a složení členské základny

Mgr. Navrátil

Rok 2013 stav členské základny 4.090 dospělých, 1.009 mládež, celkem 5.099 členů
Rok 2014 stav členské základny 4.173 dospělých, 758 mládež, celkem 4.931 členů
(Stav členské základny je aktuální ke dni 11.1.2014)

4/ Příprava konference a její zajištění

všichni členové předsednictva
 v příloze pozvánka na konferenci KLeM ČR konanou dne 8.2.2014 v Hradci Králové
 v příloze návrh programu konference a její organizační zajištění

5/ Složení reprezentačních družstev 2014







Ing. Vosejpka
byl předložen seznam nominovaných reprezentantů pro rok 2014 na MS a ME
v kategorii F3A předsednictvo odsouhlasilo, že na základě nesplnění nominačních kriterií –
nepředložení žebříčku v termínu, nebude poskytnuta žádná finanční náhrada pro soutěžící v
případě jejich zájmu o účast na ME v Lichtenštejnsku. Minimální základní finanční podpora.
trenér kategorií elektroletu nepředložil změnu negativního stanoviska k výjezdu team F5B na ME
v Rakousku. Předsednictvo vzalo uvedenou skutečnost na vědomí. Po urgencí je zájem o výjezd i
družstva kategorie F5B – bez nároku na finanční podporu.
přehled reprezentačních výjezdů je uveden v příloze

6/ Informace o zveřejněných žebříčcích za rok 2013 p. Vosáhlo
Zpracovatel předložil žebříčky ve formě, která neodpovídá pravidlům SMČR (celkové
přehledy). Předsednictvo konstatovalo, že pro oficiální zveřejnění je potřebné žebříčky zpracovat
dle platných pravidel.
Úkol č1/20: Přepracovat předložený materiál dle pravidel SMČR

Zodpovídá: J. Vosáhlo

7/ Výkonnostní stupně - stav a návrhy změn

p. Samek
 Návrhy změn nebyly předloženy. Limity jsou platné pro r. 2014.
Návrhy na případné změny předložit v říjnu 2014 pro rok 2015.

8/ Různé
- Informace z jednání předsednictva SMČR
Ing. Cejnar
 soustředění, soutěže a předváděcí akce zaslané dodatečně budou zařazeny do elektronického
kalendáře (LMK Lipence, LMK Děčín, LMK Bolešiny)
Ing. Bartovský
 souhlas s rozšířením MČR v Chomutově v kategorii RCH o seniory
 souhlas Ing. Bartovský zástupce KLeM ČR na MČR – F6D,F3P, F3K, RCH, F3F,
souhlas s účastí Ing. Bartovského na mezinárodních soutěžích a MS a ME F3J Podhořany, F3D
Mělník, F3B Jeseník, F3J Martin, F5B,D – Rakousko, F3F Slovensko
 na základě požadavků některých trenérů opětovně v příloze článek Ing. J Havla Základní
povinnosti šeftrenérů a trenérů.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 Pozvánka na konferenci KLeM ČR
Klub leteckých modelářů České republiky

Svaz

modelářů

České

republiky

POZVÁNKA
na řádnou konferenci Klubu leteckých modelářů ČR 2014
Datum konání:

sobota 8.2.2014

Místo konání:

Hradec Králové - zasedací místnost ve sportovní hale TJ Slavia,
ul. Víta Nejedlého 1216

Delegáti s hlasovacím právem: členové předsednictva KLeM ČR
zástupci klubů SMČR
- může být přihlášen 1 delegát s hlasovacím právem (starší 18ti let) na každých
započatých 15 členů modelářského klubu
- počet členů klubu se posuzuje podle zaplacených příspěvků k za r. 2013
Delegáti bez hlasovacího práva: (pokud nebudou delegováni jako zástupci klubů)
- kandidáti na funkce předsedy a členů předsednictva členové P SMČR, pozvaní hosté
Členství v SMČR: delegátem na konferenci a kandidátem na funkci se mohou stát členové
SMČR, kteří uhradili své příspěvky na rok 2014
Jednání konference:
a) V době zahájení musí být přítomno 50% z celkového počtu možných delegátů.
V případě, že se nedostaví nadpoloviční počet oprávněných delegátů, musí být konference
zrušena.
b) Nejdříve po uplynutí 30 minut od zrušení konference, může být vyhlášena náhradní
konference se stávajícím počtem přítomných delegátů.
Pro přijetí usnesení o konání náhradní konference je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných
delegátů.
c) Usnesení je přijato / kandidát je zvolen, pokud pro ně / něho hlasuje nadpoloviční počet
přítomných delegátů.
9,30 – 10,00 prezentace
10,00
zahájení konference
11,20 - 12,20 přestávka na oběd
16,15
závěr
16,30
ustavující schůze nového předsednictva KLeM ČR
Program jednání: 1. zahájení, volba komisí - mandátové, společné volební a návrhové
2. zpráva o činnosti předsednictva KLeM ČR
3. prezentace kandidátů na předsedu KLeM ČR, místopředsedu KLeM
ČR, na členy předsednictva KLeM ČR
4. diskuze
5. volby předsedy KLeM ČR a místopředsedy, členů předsednictva,
kandidáta na funkci člena kontrolní komise SMČR
6. přijetí usnesení
Časový program:

7. závěr

Uzávěrka přihlášek delegátů:

do pátku 31. ledna 2014

písemně jmenovitou přihlášku na sekretariátu SMČR
pro později přihlášené nebude přiznáno hlasovací právo a nebude zajištěno občerstvení
Náklady na konání: pronájem sálu, občerstvení a organizační výdaje hradí SMČR
cestovné hradí vysílající organizace
Mgr. Miroslav Navrátil
tajemník SMČR

Ing. Petr Cejnar
předseda KLeM ČR

Poznámka:
V Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého jsou parkovací hodiny (sazba za celý den je 40 Kč)

Příloha č. 2: Program konference
II. Program konference KLeM ČR 8.2.2014
1. Prezentace

9,30 - 10,00

2. Zahájení ( zrušení konference a vyhlášení náhradní konference)

10,00 - 10,10

3. Volba mandátové komise, návrhové a volební komise

10,10 - 10,20

4. Zpráva o činnosti KLeM ČR za minulé období

10,20 - 11,20

5. Přestávka

11,20 - 12,20

6. Zpráva mandátové komise

12,20 – 12,50

7. Seznámení s návrhem kandidátů na volené funkce

12,50 - 13,10

8. Diskuse

13,10 - 15,00

10. Volba předsednictva KLeM ČR, potvrzení kandidáta do KK SMČR
11. Přijetí usnesení, schválení činnosti na další období

15,00 - 15,45

15,45 - 16,15

12. Závěr
16,15 - 16,25
Časový program je orientační.
V případě konání náhradní konference bude časový harmonogram posunut o 30 minut.
1. PREZENTACE (9,30 – 10,00)
- prezenci a registraci provádí: Mgr. M. Navrátil
- do tabulky s přehledem klubů se zaplacenými příspěvky za r. 2014 zaznamenává počet
přítomných delegátů a rozdá hlasovací lístky,
- informaci předá mandátové komisi a řídícímu konference,
- zajistí stůl pro mandátovou a návrhovou a volební komisi

2. ZAHÁJENÍ (10,00 - 10,10)
- zahájení provede a konferenci řídí: Ing. Bartovský
- přivítání, vysvětlení zrušení konference s ohledem na počet přítomných delegátů
- čekání 30 min. a v 10,05 hlasování o konání náhradní konference
- seznámení s pracovním předsednictvem: Ing. Petr Cejnar předseda KLeM ČR,
Ing. Jan Vosejpka, člen předsednictva KLeMČR (zápis), Mgr. Miroslav Navrátil, předseda
SMČR
- seznámení s programem - připomínky
3. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE, NÁVRHOVÉ a VOLEBNÍ KOMISE (10,10 - 10,20)
- veřejná volba každého člena komise jednotlivě - navrhuje Ing. Bartovský
- komise mandátová:

Jindřich Samek
....................................z pléna
....................................z pléna

- komise návrhová a volební:

Jaroslav Vosáhlo
....................................z pléna
....................................z pléna

- ověřovatel zápisu: ..............................
Vysvětlení a doplnění případných nových navrhovaných kandidátů z pléna konference:
- každý delegát s hlasovacím právem může navrhnout další kandidáty
 odevzdání dalších návrhů na jiné kandidáty na předsedu, místopředsedu a do předsednictva než
jsou uvedeni na volebních lístcích je nutno odevzdat do 12,20 předsedovi volební komise
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI KLeM ČR ZA MINULÉ OBDOBÍ (10,20 - 11,20)
zhodnocení dosavadní činnosti, na co je třeba se soustředit / co zlepšit v příštím období
přednáší: předseda KLeM ČR
10,20 - 10,55
přednáší: členové předsednictva (každý za svou oblast), cca 5 min. x 5 členů = 25 minut

4/a – vystoupení hostů
5. PŘESTÁVKA (11,20 - 12,20)
vyhlašuje: řídící konference – oběd
6. ZPRÁVA MANDÁTOVÁ KOMISE (12,20 - 12,50)
přednáší předseda mandátové komise J. Samek:
zpráva o počtu přítomných:
v SMČR je registrováno:..278...klubů letecké odbornosti s 4.173členy a 758...mládeže
počet delegátů přihlášených v termínu do 31. ledna 2014: .................
počet delegátů přihlášených po termínu: počet ......... - ( hlasovací právo ano - ne?)
-

teoretický počet delegátů:

418 delegátů

je přítomno ................ delegátů, tj. ............ % z teoreticky možných delegátů a .......... % z
přihlášených delegátů
počet delegátů s hlasovacím právem .................
počet delegátů bez hlasovacího práva .................

- schopnost usnášet se je daná posunutím zahájení konference o 30 minut, neboť je přítomno
méně než 50 % počtu teoreticky možného počtu delegátů
7. SEZNÁMENÍ S NÁVRHEM KANDIDÁTŮ NA VOLENÉ FUNKCE

(12,50 - 13,10)

přednáší předseda návrhové a volební komise (J. Vosáhlo):
a) navrhuje, aby předsednictvo pracovalo ve stejném složení jako dosud:
předseda, místopředseda a 5 členů předsednictva pověřených prací na jednotlivých úsecích.
Návrh nutno odsouhlasit
b) kandidáti na předsedu KLeM ČR: viz návrh na volebních lístcích, dále byl navržen
……….………………………………………………………………………………………..
c) kandidáti na místopředsedu KLeM ČR: viz návrh na volebních lístcích, dále byl navržen
…………………………………………………………………………………………………..
d) kandidáti na člena předsednictva KLeM ČR: viz návrh na volebních lístcích, dále byli
navrženi …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e) kandidát na člena KK SMČR: viz návrh na volebních lístcích, dále byl
navržen…………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. DISKUZE

(13,10 - 15,00)

písemné přihlášky, délka příspěvku max. 5 min
- řídí – řídící konference
- vystoupení předsedy SMČR (o činnosti SMČR), předsedy KK SMČR (o hospodaření SMČR) a
9. VOLBA PŘEDSEDNICTVA KLeM ČR, A KANDIDÁTA DO KK SMČR
DELEGÁTŮ NA KONFERENCI SMČR
(15,00 – 15,45)
řídí předseda volební a návrhové komise J. Vosáhlo - podává informace o způsobu voleb
( bod a) je sice opakováním ale ať):
 způsob voleb
- volby členů předsednictva, místopředsedy a předsedy KLeM ČR i kandidáta do kontrolní
komise SMČR jsou podle Stanov SMČR tajné
- každý delegát (s hlasovacím právem) obdržel při prezenci tři hlasovací lístky (na volbu
předsedy, volbu místopředsedy, volbu členů předsednictva a kandidáta do KK SMČR) s
uvedenými jmény dosud přihlášených kandidátů
- na hlasovacích lístcích je místo pro doplnění kandidátů, kteří byli navrženi na místě
(doplňování lze použít pouze v prvním kole voleb). Doplněný kandidát musí souhlasit s
doplněním na volební lístek, jinak se doplnění nebere v úvahu
hlasovací lístek lze upravit škrtnutím jména kteréhokoliv kandidáta, a doplněním jména
nového kandidáta, který s doplněním souhlasí, počet hlasů na kandidátce nesmí přesáhnout
1 hlas (předseda a místopředseda, nebo 5 hlasů u volby členů předsednictva, jinak je
hlasovací lístek neplatný
- volba předsedy KLeM ČR
předsedou je zvolen kandidát, který získá v 1. kole voleb více než 50% odevzdaných
hlasů; pokud je 1. kolo neúspěšné – tzn. že nikdo z kandidátů nezíská víc než 50% hlasů,
koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují 2 kandidáti s největším počtem hlasů.

Zvítězí kandidát s vyšším počtem hlasů neúspěšný kandidát na předsedu může kandidovat
na místopředsedu, nebo na člena předsednictva
- volba místopředsedy KLeM ČR :
místopředsedou je zvolen kandidát, který získá v 1. kole voleb více než 50%
odevzdaných hlasů; pokud je 1. kolo neúspěšné – tzn. že nikdo z kandidátů nezíská víc
než 50% hlasů, koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují 2 kandidáti s největším
počtem hlasů. Zvítězí kandidát s vyšším počtem odevzdaných hlasů. Neúspěšný kandidát
na místopředsedu může kandidovat na člena předsednictva







- volba členů předsednictva:
u kandidátů do předsednictva je nutné škrtat tak, aby platný hlas získalo nejvíce 5
kandidátů (lístky s jmény 6 a více delegátů jsou neplatné)
do předsednictva je zvolen kandidát, který obdrží více než 50% odevzdaných hlasů
delegátů
v druhém kole voleb rozhoduje absolutní pořadí získaných hlasů (procentuální hranice
není stanovena).
do předsednictva bude zvoleno prvních 5 kandidátů podle počtu získaných hlasů
do dalších kol nepostupuje kandidát, který v předchozím kole nezískal ani 1 hlas
- pro výpočet 50-ti % hlasů se uvažuje počet odevzdaných hlasovacích lístků

10. Přednesení zprávy o výsledku voleb
11. NÁVRH NA USNESENÍ

předseda volební komise

(15,45- 16,15)

- přednáší předseda volební a návrhové komise
- přijetí návrhu na usnesení - hlasování řídí předseda návrhové komise, počítají členové komise

12. ZÁVĚR (16,15 - 16,25)
- provede řídící konference
_____________________________________________________________________________________

Příloha č. 3
Schválená nominace reprezentačních družstev na rok 2014
F1A, F1B, F1C ME 11.8. - 17.8. Salonta, Rumunsko
výjezd: Ano
TM: Ivo Kornatovský, ATM: Ivan Hořejší
F1A

F1B

F1C

repre: 1. Václav Papež
2. Václav Jiřinec
3. Dušan Frič
náhr.: 4. Jan Vosejpka
5. Michal Dvořák
6. Josef Blažek
repre: 1. Jan Čihák
2. Vít Krátký
3. Milan Nový
náhr.: 4. Pavel Fejt
5. Martin Hartl
6. Jaroslav Malenický
repre: 1. Jaroslav Blatný
2. Karel Berek
3. Pavel Matocha

náhr.: 4. Václav Patěk
5. Čeněk Pátek
6. Jindřich Michálek

F1A,B,P MS juniorů 28.7. – 3.8. Salonta, Rumunsko
výjezd: Ano
TM: Jaroslav Straka, ATM: Jan Čihák
F1A

F1B

repre: 1. Václav Papež
2. František Zajíc
3. Daniel Rössler
náhr.: 4. Vít Rössler
5. Ondřej Sejk
6. Tomáš Tauer
repre: 1. Petr Novotný
2. Václav Papež
3. Petr Drobisz

F1D MS 31.3. – 5.4. Slanic Prahova, Rumunsko
výjezd: Ano
TM: Mikita Kaplan
Senioři: repre: 1. Mikita Kaplan
2. Klára Kaplanová
3. Gabriela Kaplanová
náhr.: 4. Milan Najman
5. Antonín Pospíchal

F1E ME 23.8. – 29.8. Martin, Slovensko
výjezd: Ano
TM: Vojtěch Zima
senioři: repre: 1. Ivan Crha
2. Vojtěch Zima
3. Jiří Blažek
náhr.: 4. Marta Vysoká
5. František Doupovec
6. Jaromír Orel
junioři: repre: 1. Magdaléna Orlová
2. Dominika Hornová
3. Jaroslav Pour

F2A, F2B, F2C, F2D MS 9.8. – 17.8. Wloclawek, Polsko
výjezd: Ano
TM: Jiří Pavlíček
F2B
senioři: repre: 1. Zbyněk Kravčík
2. Jiří Vejmola
3. Pavel Beneš
náhr.: 4. Roman Radoš
5. Vladimír Tomek
6. Lukáš Vosecký
junioři: repre: 1. Marek Hoblík

F3A ME 11.7. - 19.7. Bendern, Lichtenštejnsko
výjezd: Ano
TM: Jan Votava st.
senioři: repre: 1. František Pokorný
2. Michal Hrách
3. David Kyjovský
náhr.: 4. Zdeněk Šorma

5. Jan Král
junioři: repre: 1. Jan Votava ml.

F3B ME nepořádá se
výjezd: Ne
TM: Roman Vojtěch
senioři: repre: 1. Jan Kohout
2. Petr Hulík
3. Roman Vojtěch
náhr.: 4. Jiří Baudis
5. Jan Stonavský
6. Petr Fusek

F3D ME nepořádá se
výjezd: Ne
TM: Zdeněk Malina
senioři: repre: 1. Jiří Novotný – František Hovorka
2. Tomáš Andrlík – Jan Semotan
3. Miroslav Novák – Bohumil Branný
náhr.: 4. Miloš Malina – Zdeněk Malina
5. Jaroslav Čech – Antonín Vosika
6. Evžen Kocábek – Jaroslav Čech

F3F MS 7.9. - 14.9. Donovaly, Slovensko
výjezd: Ano
TM: Jaroslav Vojta
senioři: repre: 1. Radovan Plch
2. Miroslav Trsek
3. Jaroslav Vojta
náhr.: 4. Jiří Souček
5. Filip Kalenský
6. Richard Kohl

F3K ME nepořádá se
výjezd: Ne
TM: Marcel Králík
senioři: repre: 1. Ondřej Rezler
2. Pavel Krištof
3. Tomáš Hájek
náhr.: 4. Jaroslav Čermák
5. Tomáš Winkler
6. Martin Krpata

F3J MS 13.7. - 19.7. Martin, Slovensko
výjezd: Ano
TM: Martin Rajšner
senioři: repre: 1. Jaroslav Vostřel
2. Jan Vácha
3. Jiří Ducháň
náhr.: 4. Martin Rajšner
5. Pavel Höfer
6. Vlastimil Vostřel

F3M nepořádá se
výjezd: Ne
TM: Emil Nečesánek
senioři: repre: 1. Marek Plichta

2. Tomáš Kukačka
3. Martin Pasáček
náhr.:
4. Filip Byrtus
5. Matěj Šteigl
junioři: repre: 1. Jakub Nečesánek

F3P ME nepořádá se
výjezd: Ne
TM: Tomáš Ciniburk
nenahlášeno
F4C MS 18.7. - 27.7. Marmande-Virazeil, Francie
výjezd: Ano
TM: Pavel Fencl
repre: 1. Pavel Fencl
2. Petr Tax
3. Karel Vodešil
náhr.: 4. David Kopal

F4H MS 18.7. - 27.7. Marmande-Virazeil, Francie
výjezd: Ano
TM: Jiří Pavlíček
repre: 1. David Kopal
2. František Nodes
3. Jiří Pavlíček
náhr.: 4. Václav Janko

F5B MS 23.8. – 29.8. Turnau, Rakousko
výjezd: po urgencích zájem o výjezd
TM: Jaroslav Nezhyba
repre: 1. Valdemar Kostka
2. Petr Janků
3. Martin Faltičko

F5D MS 23.8. – 29.8. Turnau, Rakousko
výjezd: Ano
TM: Jan Sedláček
repre: 1. Jan Sedláček – Jiří Šotola
2. Ondřej Hacker – Karel Hacker
3. Tomáš Ciniburk – Jan Sedláček
náhr.: 4. Jiří Šotola – Jan Sedláček
5. Petr Ajksner – Tomáš Ciniburk
6. Tomáš Adámek – Jiří Šotola

Zpracoval: Jan Vosejpka, aktualizováno 9.1.2014

