Konference Klubu stavitelů plastikových modelů SMČR
Praha 12. 2. 2022
Přítomni:
-

stávající předsednictvo sekce – P. Šámal, P. Filip, J. Brož, J. Fiala, P. Klouček
delegáti dle nominačního klíče – 39 ze 42 pozvaných
hosté: J. Žemlička – předseda SMČR

Zápis průběhu jednání konference
10:00 Zahájení – J. Fiala přivítal přítomné a zahájil jednání
-

Kontrola usnášeníschopnosti konference: přítomno 39 delegátů ze 42 možných s právem hlasovacím, tj.
zastoupeno bylo 300 členů z 326 možných (92,02%) = konference je usnášeníschopná

10:05 J. Žemlička – předseda SMČR: pozdravil účastníky a informoval o konání celosvazové konference, která
proběhne v sobotu 26. března 2022 v Pardubicích. Nově budou zastoupeny svými delegáty všechny kluby,
tj. podobným klíčem jako na konferencích odbornostních. Projednávány budou mimo jiné nově připravované
stanovy SMČR.
10:10 Volba mandátové a volební komise
-

J. Fiala: návrh na hlasování aklamací - pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0, návrh byl přijat

-

Mandátová komise - navržena ve složení:

-

Pavel Klouček – předseda, pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0

-

Radek Havlíček, pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1

-

Václav Maňha – pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1

-

mandátová komise v navrhovaném složení zvolena

-

Volební komise - navržena ve složení:

-

Luboš Kuna - předseda, pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0

-

Jan Nožička, pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1

-

Milan Klouček, pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1

-

volební komise v navrhovaném složení zvolena

-

-

P. Filip: návrh na způsob volby členů předsednictva – volba předsedy, místopředsedy a členů předsednictva
sekce probíhá dvoukolově, zvolen je kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Volby proběhnou
v pořadí – volba předsedy, volba místopředsedy, volba členů předsednictva s vyhlášením výsledků po každé
provedené volbě. Volba je navržena v souladu s nově připravovanými stanovami, ale zároveň není v rozporu
se stanovami stávajícími – pro 38 delegátů, proti 0, zdržel se 1, návrh byl přijat
J. Fiala: navrženo před provedením volby stanovit hlasováním počet členů předsednictva – pro 38 delegátů,
proti 0, zdržel se 1, návrh byl přijat, hlasování o počtu členů proběhne až před vlastní volbou po diskusích
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10:20 Zpráva o činnosti za období 2018 - 2021 – předkládá stávající předsednictvo
-

zprávu přednesl Petr Šámal, celé znění je uvedeno v příloze zápisu

11:00 J. Fiala: Návrh na možnost vystoupení v rámci diskuse i těch účastníků konference, kteří nejsou platnými
delegáty - pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0, návrh byl přijat
11:05 L. Kuna: vysvětlil, jak po technické stránce provádět volbu pomocí elektronického hlasovacího systému a
čipů
11:10 Diskuse
Z. Škopán: přednesl připomínky k nově připravovaným stanovám, doporučeno písemně zpracované
připomínky odeslat na SMČR dle oficiálního postupu zveřejněného na stránkách SMČR

- požadavek na mezinárodní průkaz, v současnosti průkazy pouze v češtině bez jakékoli vazby na IPMS, což
může na zahraničních akcích způsobovat problémy – J. Žemlička nabídl možnost takový mezinárodní průkaz
na požádání vystavit

J. Žemlička: předseda SMČR informoval o stavu vývoje elektronické registrace a průkazu SMČR, systém je
v současné době testován a bude spuštěn v průběhu roku 2022. Tím by odpadlo vydávání papírových
průkazů a známek. Evidenční kartu klubu by spravoval pověřený zástupce daného klubu i v průběhu roku,
každý člen SMČR by měl možnost náhledu na své údaje. Přibude možnost členů hlásit se k více
odbornostem, kdy jedna bude jako hlavní.
12:00 až 12:45 Přestávka na oběd
12:45 Pokračování diskuse
-

P. Švihovec: dotaz na termíny a pořadatele MČR pro rok 2022. Reakce P. Šámal: V rámci výběrového
řízení vyhlášeného do 1. 12. 2021 se nepřihlásil žádný zájemce o pořádání MČR seniorů i juniorů. Výběrové
řízení bude vypsáno znovu s termínem do 28. února 2022.

-

P. Klouček: jako předseda mandátové komise seznámil delegáty se jmény přihlášených kandidátů na
členství v předsednictvu
o

kandidát na předsedu: Petr Šámal

o

kandidát na místopředsedu: Petr Filip

o

-

kandidát na člena předsednictva: Jiří Brož, Zdeněk Fabík, Jiří Fiala, Petr Potyš

L. Kuna: návrh na složení předsednictva KSPlM pro nadcházející období z pěti členů (předseda,
místopředseda a tři členové) – pro 39 delegátů, proti 0, zdržel se 0, návrh byl přijat

14:00 Představení kandidátů

Všech šest kandidátů se krátce představilo a prezentovalo svoji vizi činnosti pro nadcházející období.

14:30 Volba předsedy KSPlM
Vzhledem k tomu, že byl přihlášen pouze jeden kandidát – Petr Šámal, delegáti hlasovali pouze formou
pro/proti/zdržel se.
PRO:

248 hlasů

(82,67%)

PROTI:

38 hlasů

(12,67%)

ZDRŽEL SE:

14 hlasů

(4,66%)

O výsledku informoval předseda volební komise L. Kuna.
Předsedou Klubu stavitelů plastikových modelů na období 2022 - 2026 byl zvolen pan Petr Šámal.
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14:40 Volba místopředsedy KSPlM
Vzhledem k tomu, že byl přihlášen pouze jeden kandidát – Petr Filip, delegáti hlasovali pouze formou
pro/proti/zdržel se.
-

PRO:

-

PROTI:

-

ZDRŽEL SE:

266 hlasů

(88,67%)

28 hlasů

(9,33%)

6 hlasů

(2,00%)

O výsledku informoval předseda volební komise L. Kuna.
Místopředsedou KSPlM na období 2022 - 2026 byl zvolen pan Petr Filip.
15:00 Volba členů předsednictva Klubu stavitelů plastikových modelů SMČR:

Připomenutí způsobu volby a volebního klíče – členem předsednictva se stává ten kandidát, který dostane
nadpoloviční většinu hlasů. Delegáti mohou v rámci volby označit maximálně tři kandidáty.
Jiří Brož

235 hlasů

(78,33%)

Zdeněk Fabík

119 hlasů

(39,67%)

Jiří Fiala

235 hlasů

(78,33%)

Petr Potyš

213 hlasů

(71,00%)

O výsledku informoval předseda volební komise L. Kuna. Vzhledem k tomu, že v prvním kole volby získala
nadpoloviční většinu trojice kandidátů, nebylo potřeba provádět druhé kolo voleb.
Předsednictvo sekce Plastikových modelářů SMČR pro období 2022 – 2026 bylo zvoleno ve složení:
Petr Šámal

– předseda

Petr Filip

– místopředseda

Jiří Brož
Jiří Fiala
Petr Potyš

– člen

– člen
– člen

15:30 Návrh kandidáta do kontrolní komise SMČR
Na výzvu J. Žemličky informoval předseda KSPlM Petr Šámal delegáty o možnosti nominovat zástupce sekce
na post člena kontrolní komise SMČR do 10. 3. 2022. P. Filip citoval práva a povinnosti členů kontrolní komise
ze stanov SMČR.

Usnesení konference Klubu stavitelů plastikových modelů SMČR ze dne 12. února 2022
Konference KSpM SMČR se usnesla, že:
- předsednictvo osloví zástupce klubů s informací o možnosti nominovat zástupce sekce KSPlM na
post člena kontrolní komise SMČR s termínem odevzdání návrhů do 10. března 2022,

- předsednictvo vyhlásí druhé kolo výběrového řízení na pořadatele MČR seniorů i mládeže a
krajských přeborů mládeže pro rok 2022. Uzávěrka přihlášek bude do 28. února 2022,
- předsednictvo je povinno alespoň jednou ročně zveřejnit a zástupcům klubů zaslat výroční zprávu
o činnosti KSPlM.

V Praze dne 12. 2. 2022

zapsal Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
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Zpráva o činnosti předsednictva Klubu stavitelů plastikových modelů (KSPlM)
SMČR za funkční období 2018 až 2022
V roce 2018 vzešlo z volební konference pořádané dne 3. 3. 2018 předsednictvo
ve složení:
Předseda KSPlM
Petr Šámal
KPM 019 Albatros Praha
Místopředseda KSPlM
Petr Filip
KPM 402 Prosek Panthers
Členové předsednictva
Ing. Jiří Brož
KPM 452 Žatec
Ing. Jiří Fiala
KPM 327 Kaznějov
Ing. Pavel Klouček SPL 060 Liberec

Rok 2018
Tuzemské soutěže:
MR mládeže 2018:
proběhlo 16. 6. 2018 na Výstavišti Lysá nad Labem v rámci
Kitsaloonu Nymburk, počet soutěžních modelů 66, pořádající klub KPM 019 Albatros
Praha.
MR seniorů 2018:
proběhlo 28. 9. 2018 na výstavišti Lysá nad Labem v rámci
E-Day 2018, počet soutěžních modelů 65, pořádající klub SPL 060 Liberec.

Krajské kvalifikace/přebory mládež:
Kraj Praha:
Písnické poháry, 26. května 2018, Klub Junior, Praha –Písnice,
pořádající klub KPM 019 Albatros
Moravskoslezský kraj: Model Karviná 2018, 14. 4. 2018, KSVČ Juventus, pořádající
klub KPM 404 Karviná
Ústecký kraj:
RP Ústeckého kraje, VC DDM, DDM Březiny, pořádající klub
PMK 95 Děčín-Ústí nad Labem

Zahraniční soutěže:
Scale Model Challenge 2018, Holandsko, 19 - 22. 10. 2018, výprava SMČR v počtu
osmi osob, získáno 7 ocenění, viz web KSPlM. Prezentační stolek KSPlM SMČR, včetně
nových bannerů. Reprezentace v jednotných dresech SMČR.
Scale Model World 2018, Telford, Velká Británie, 10 - 11. 11. 2018, výprava SMČR
v počtu dvaceti osob, získáno 72 ocenění vč. trophy. Prezentováno v Českém rozhlase.
Prezentační stolek KSPlM SMČR s tématem čs. letectva.

Ostatní akce:
Modelhobby 2018 26 - 28. 10. 2018 zajištěna prezentace KSPlM a stavění s dětmi,
celosvazová akce.
Materiální podpora mládeže 2018 – prostředky ČOV
57 tisíc rozděleno mezi 19
osob po 3 tisících Kč
Podařilo se zajistit ubrusy na stoly s logy SMČR a IPMS CZE, použity již na MR
Mládeže 2018.
Podařilo se zajistit reprezentační dresy, použity na následujících zahraničních výjezdech.

Rok 2019
Tuzemské soutěže:
MR mládeže 2019:
proběhlo 14 - 15. 6. 2019 na Výstavišti v Brně v rámci akce
ModellBrno 2019, počet soutěžních modelů 68, pořádající klub KPM 019 Albatros
Praha.
MR seniorů 2019:
proběhlo 27 28. 9. 2019 na výstavišti Lysá nad Labem v rámci
akce E-Day 2019, počet soutěžních modelů 79, pořádající klub PMC 310, Praha.
Vzhledem k nově vytvořeným pravidlům na porovnávací soutěže byla poprvé vyhlášena
Hobby část E-Day jako mistrovská (ředitel pro Hobby Ing. Fiala).

Krajské kvalifikace/přebory mládež:
Kraj Praha:
Podbabská hvězda 2019, 25. 5. 2019, ST DDM Praha 6,
pořádající klub AMC Podbaba
Kraj Středočeský:
Memoriál generála Mareše, 13. 4. 2019, 1.ZŠ Sedlčany,
pořádající klub Model klub Sedlčany
Kraj Pardubický:
Krajský přebor mládeže Pardubického kraje, 9. 3. 2019, Lidový
dům Brněnec, pořádající klub KPM Brněnec
Kraj Plzeňský:
Krajský přebor Plzeňského kraje, 18. 5. 2019, SVČ Radovánek,
Plzeň, pořádající klub KPM Kaznějov
Moravskoslezský kraj: Model Karviná 2019, 14. 4. 2019, KSVČ Juventus, pořádající
klub KPM 404 Karviná
Ústecký kraj:
Regionální přebor Ústeckého kraje, 13. 4. 2019, DDM Březiny,
Děčín pořádající klub PMK 95 Děčín-Ústí nad Labem

Klubová soustředění 2019
Dny s plastikovými modely 22 - 24. 11. 2019, propagační akce pro veřejnost,
Moštárna Klimentov, pořádající klub KPM 097 Mariánské Lázně.

Zahraniční soutěže:
National IPMS Italy meeting 2019, Verona, Itálie, 1 - 3. 3. 2019, výprava SMČR
v počtu sedmi osob, získáno 5 ocenění, viz web KSPlM. Prezentační stolek KSPlM
SMČR, reprezentace v jednotných dresech SMČR, udělena dvě ocenění KSPlM SMČR.
GO Modelling 2019, Vídeň, Rakousko, 9 - 10. 3. 2019, výprava SMČR v počtu sedmi
osob, získáno 14 ocenění, viz web KSPlM. Prezentační stolek KSPlM SMČR,
reprezentace v jednotných dresech SMČR, udělena dvě ocenění KSPlM SMČR.
Mosonshow 2019, UFM ARÉNA, Mosonmagyárovár, Maďarsko, 27 - 28. 4. 2019,
výprava SMČR v počtu osmi osob, získáno 6 ocenění, viz web KSPlM. Na akci byl
prezentační stolek KSPlM, udělena dvě ocenění KSPlM SMČR.
Scale Model Challenge 2019, Holandsko, 18 - 21. 10. 2019, výprava SMČR v počtu
osmi osob, získáno 9 ocenění, viz web KSPlM. Prezentační stolek KSPlM SMČR,
reprezentace v jednotných dresech SMČR
Scale Model World 2019, Telford, Velká Británie, 9 - 10. 11. 2019, výprava SMČR
v počtu osmnácti osob, získáno 77 ocenění vč. trophy. Uděleny ceny KSPlM (6x). Účast
na bodování SMW. Prezentováno mj. na ČT1 v pořadu Dobré ráno. Prezentační stolek
KSPlM SMČR.

Ostatní akce
Štiřín 2019, 9. 2. 2019 slavnostní ocenění nejlepších sportovců za rok 2018.
Celosvazová akce, poprvé za účasti KSPlM.
Materiální podpora mládeže 2019 50 tisíc, obdržely kluby, které pracují s mládeží, 5
klubů po 10 tis. Kč
 Podařilo se zajistit odznaky IPMS CZE a reklamní předměty.
 Zajištěno osvětlení prezentačního stolu KSPlM (P. Filip), poprvé použito na SMCh
v Holandsku

Rok 2020
Cca v únoru 2020 začala pandemie COVID 19, což mělo zásadní vliv na průběh
soutěžního roku. Prakticky všechny zahraniční akce byly zrušeny. Obě tuzemská
mistrovství se podařilo udržet.

Tuzemské soutěže:
MR mládeže 2020:
proběhlo 11 - 12. 9. 2020 v Obrnicích u Mostu, počet
soutěžních modelů 45, pořádající klub KPM 452 Žatec. V rámci MRM proběhla exkurze
do společnosti EDUARD, m.a.
MR seniorů 2020:
proběhlo 26. 9. 2020 v prostorách hotelu Olympik v PrazeKarlíně, počet soutěžních modelů 61, pořádající klub PMC 310 Praha.

Krajské přebory mládeže:
Naplánovány 4 krajské přebory, (Liberecký kr., kraj Praha, Pardubický kraj, Jihočeský
kraj). Vše zrušeno

Zahraniční soutěže:
Vše zrušeno

Ostatní akce:
Štiřín 2020, 8. 2. 2020 slavnostní ocenění nejlepších sportovců za rok 2019,
celosvazová akce, vstup do síně slávy Michael Kaplan z KPM 097 Mariánské Lázně za
celoživotní přínos zejména v práci s mládeží.
Školení rozhodčích, Hlincova Hora, 4 - 6. 9. 2020 akce pro rozhodčí KSPlM, primárně
pro rozhodčí pro bodování MRM a MRS. Pro celou škálu pravidel s diskuzí.
24 hodin pro kuře 2020, Praha OC Letňany, 20 - 21. 6. 2020,
akce pro veřejnost,
stavění plastikových modelů s dětmi v rámci 24. hodinového závodu elektro autíček
pořádaného společností Pecka – Modelář.
Sedlčanský patlák, 15 - 16. 6. 2020 akce naplánována, pořádající klub MK Sedlčany,
akce zrušena s ohledem na pandemii COVID 19.
Poběžovický lepenec 2020
akce naplánována a zajištěna, pořádající klub KPM 097
Mariánské Lázně, zrušeno s ohledem na pandemii COVID 19.

Materiální podpora mládeže 2020 50 tisíc Kč, zajištěno 5 sad pro Airbrush á 10 tisíc,
obdržely kluby, které pracují s mládeží, dále zajištěno cca 17 tisíc na materiál, opět
pro kluby pracující s mládeží.

Rok 2021
Pokračující pandemie COVID 19 měla za následek další hromadné rušení
modelářských akcí doma i ve světě. Zahraniční akce byly zrušeny. Obě tuzemská
mistrovství se opět podařilo udržet

Tuzemské soutěže:
MR mládeže 2021:
proběhlo 5 - 6. 11. 2021 v Obrnicích u Mostu, počet soutěžních
modelů 40, pořádající klub KPM 452 Žatec. V rámci MRM proběhla exkurze do muzea a
na letiště s prohlídkou rozkrytovaného MiG-21PFM, zajištěno pořádajícím klubem.
MR seniorů 2021:
proběhlo 11. 9. 2021 v prostorách hotelu Olympik v PrazeKarlíně, počet soutěžních modelů 84, pořádající klub PMC 310 Praha.

Krajské přebory mládeže:
Vše zrušeno

Zahraniční soutěže:
Prakticky vše zrušeno. SMW 2021 sice proběhl, ale podmínky a rizika s tím spojená byla
natolik velká, že se KSPlM rozhodl akce neúčastnit.

Ostatní akce
Model Expo Verona, Itálie, 4 - 5. 9. 2021: vzhledem k situaci byla výprava pojata jako
prezentace KSPlM SMČR, v místě výstavní stolek s tématy mj. čs. letectví.
Školení rozhodčích, Hlincova Hora, 11 - 13. 6. 2021 akce pro rozhodčí KSPlM,
primárně pro rozhodčí pro bodování MRM a MRS. Pro celou škálu pravidel s diskuzí.
Ustanovena nová pravidla pro kategorii Diorám.

24 hodin pro kuře 2021 Praha OC Letňany, 19 - 20. 6. 2021 akce
pro
veřejnost,
stavění plastikových modelů s dětmi v rámci 24. hodinového závodu elektro autíček
pořádaného společností Pecka – Modelář.
Materiální podpora mládeže 2021 zakoupeny sady Proxxon (6 ks) pro kluby které
pracují s mládeží, předáno na MRM 2021,
Materiální podpora klubů 2021: cca 30 tis pro pořadatele obou MR a nejaktivnější
klub v účastech na MR – volný výběr položek.
Zajištění košilí pro rozhodčí:
cca 40 ks, košile použity na MRM i MRS 2021.

Aktivita na mezinárodní úrovni
(Petr Šámal, předseda KSPlM)
Za roky 2018 - 2019 byla vytvořena užší spolupráce se zahraničními kluby pod IPMS –
IPMS Italia (IPMS Verona, - Antonio Carma p. Fabio Bessani IPMS Milano), IPMS
Austria (p. Rainer Selisko - ti navštívili E-Day 2019) a IPMS UK (Tony Horton a Garry
Wenko, hodnocení na SMW). Na akcích zmíněných klubů byly uděleny ceny KSPlM
SMČR.

Popularizace plastikového modelářství v tisku
(Petr Filip, místopředseda KSPlM)
Domluven a s pomocí členské základny a firmy Eduard také naplněn seriál článků v
časopise ABC.
První článek v čísle 10/2019, v čísle 11/2019 vyšel příbal od firmy Eduard, který
následovalo jedenáct dílů pojednávajících o různých "okruzích" plastikařiny od letadel
přes techniku, až po lodě. Poslední díl byl v čísle 22/2019 a poté ještě v čísle 23/2019
vyšla reportáž z MRS.
Ze strany ABC je bohužel zájem jen v případě dodání příbalu, samotná modelařina není
příliš téma. Druhý příbal již byl řešen bez zájmu o naši účast napřímo mezi ABC
a firmou Eduard.

Bodovací pravidla a rozhodčí
(Pavel Klouček, člen předsednictva KSPlM)

V období let 2018-2021 se podařilo vyškolit a do oficiálního seznamu rozhodčích doplnit
přes dvacet nových rozhodčích. Někteří z nich se již pravidelně a s úspěchem účastní
i hodnocení nejvyšších soutěží. Provedena byla také školení rozhodčích – celostátní
v Písnici v roce 2018 a dvakrát v obci Hlincova Hora u Českých Budějovic v letech 2020
a 2021 a regionální zejména u příležitosti soutěží, např. v rámci soutěže Luž. Vyrobeny
a rozdány byly také průkazy rozhodčích.
V oblasti bodovacích pravidel byla provedena dvě kola změn. V roce 2019 byly
doplněny bodové položky Dokumentace ve všech kategoriích s výjimkou Diorám. Tato
změna byla kladně hodnocena valnou většinou rozhodčích. Další změna byla provedena
v roce 2021, kdy byla doplněna a zpřesněna zejména organizační část pravidel a zcela
byly přepracována v minulosti kritizovaná pravidla pro hodnocení Diorám, s touto
změnou souvisí i nové pojetí rozdělení podkategorií v této kategorii. Byly také
provedeny pokusy o oslovení stavitelů figurek a jejich znovuzapojení do oblasti
bodovacích soutěží, ale bohužel bez zájmu z jejich strany.

Webové stránky KSPlM

(Ing. Jiří Brož, člen předsednictva \KSPlM))
Za spolupráce Davida Lengyela (PMC 310) byla provedena modernizace našich stránek
(www.ipmscze.cz). Ty byly propojeny odkazy se stránkami SMČR. Byl vytvořen
kalendář soutěží pro tyto stránky. Ten bohužel vzhledem ke covidu již druhým rokem
zeje prázdnotou. Vznikly dva Zpravodaje o činnosti KSPlM, které byly souhrnem
činnosti za dané období. Prezentovány na webu IPMS CZE a rozeslány předsedům
klubů.

Stav členské základny
V období let 2018 – 2021 vzniklo a zaregistrovalo se šest nových klubů plastikových
modelářů.

