
Valná hromada svazu motorového paraglidingu, konaná dne 2.11.2019 v 
hotelu Kobero v Říčanech u Brna 

Účast hostů: 
Valná hromada souhlasí s účastí hostů (nečlenů svazu MPG) na valné hromadě. 

(PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) - přijato 

VH schválila mandátovou a návrhovou komisi v následujícím složení: 
Petr Kubeš, Ctibor Bydžovský, Alois Šinogl

(PRO: 30, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0) - přijato 

VH schválila jednací řád valné hromady v předložené podobě: 
1. Vystoupení každého řečníka musí být stručné a krátké - max. délka 3 minuty, opakovaný max. 
1 minuta

2. K jednomu bodu je možné vystoupit maximálně dvakrát

3. Veškeré návrhy a usnesení k jednotlivým bodům předkládají účastníci písemně návrhové

komisi

4. Návrhy do usnesení VH mohou předkládat pouze přítomní členové VH s hlasovacím právem

5. Diskuze je ukončena na návrh předsedajícího / moderátora hlasováním

(PRO: 30, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0) - přijato 

VH schválila program valné hromady v předložené podobě: 
1. Zahájení VH a úvodní slovo

2. Volba pracovních orgánů VH (mandátová a návrhová komise)

3. Návrh a schválení jednacího řádu VH

4. Projevy hostů

5. Zpráva o činnosti předsednictva

6. Diskuze a vyjádření VH ke zprávě o činnosti předsednictva

7. Diskuze a návrhy k budoucímu početnímu složení předsednictva svazu

8. Volba předsednictva svazu

9. Volba delegátů na konferenci LAA

10. Všeobecná diskuze

11. Návrh a přijetí usnesení VH svazu MPG

11. Závěr

(PRO: 28, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2) - přijato 

Projevy hostů: 
Aleš Trtil - hovořil o důležitosti účasti členů svazů na valných hromadách a podílení se na 
rozhodování o důležitých věcech nejen ve svazech, ale i celé LAA. Zdůraznil důležitost podnětů a 
požadavků na konání akcí tzv. zezdola - tedy, že řadoví členové svazu přinášejí podněty a 
požadavky na konání akcí, závodů a projevují o ně zájem.


Ing. Jiří Koubík - informoval o současném dění v asociaci a letectví, o důležitosti dodržovat 
letecké předpisy a pravidla a nenarušovat letecké prostory, o snaze LAA udržet liberální stav 
rekreačního letectví v ČR a nutnosti sebekázně a šíření osvěty mezi všemi piloty


Zpráva o činnosti předsednictva: 
Jaroslav Sura informoval VH o akcích, konaných v roce 2019 (záložky, liga MPG, přesnost přistání, 
slety, mistrovství ČR)


Jaroslav Sura informoval VH o hospodaření svazu, rozpočtů a stavu jejich čerpání




Jaroslav Sura informoval VH o stavu žádosti o pořadatelství mistrovství světa ve slalomech. 
Zasedání CIMA by mělo proběhnout koncem listopadu


Luděk Svoboda informoval VH o 2. ročníku akce Paračundr a vyzval členy svazu aby sdělili svůj 
názor a připomínky v diskuzi


Ondřej Pěnička informoval VH o elektronických komunikačních prostředcích (stránky svazu při 
LAA ČR, e-mail, nové facebookové stránky) a vyzval členy aby sdělili svůj názor a připomínky v 
diskuzi


Diskuze a vyjádření VH ke zprávě o činnosti předsednictva: 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti předsednictva

(PRO: 19, PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 5) - přijato 

Volba nového předsednictva svazu MPG: 
Jaroslav Sura - 30 hlasů

Ondřej Pěnička - 27 hlasů

Luděk Svoboda - 24 hlasů

Bohuslav Augustín - 16 hlasů

Alois Šinogl - 12 hlasů


Náhradníci: 
Jiří Kutil -10 hlasů

Lukáš Kočica - 9 hlasů

Petr Kubeš - 8 hlasů

Daniel Sura - 5 hlasů

Ivo Procházka - 4 hlasy


VH hlasovala o navržených delegátech na konferenci LAA: 
Jaroslav Sura

Ondřej Pěnička

Jiří Kutil (náhradník)

Tomáš Berka (náhradník)

(PRO: 30, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0) - přijato 

Všeobecná diskuze: 
Aleš Trtil seznámil účastníky o VH o možnosti získat bezplatně vstupenky na e-salon 
14.-17.11.2019 v Praze, na kterém má LAA stánek.


J. Sura informoval o potřebě zvolit členy redakční rady časopisu Pilot za svaz MPG, nejlépe v 
počtu dvou osob.


Milan Klement požádal předsednictvo svazu o podporu při organizaci tréninkových kempů pro 
výkonnostní piloty. Předsednictvo se shodlo, že bude-li zájem o tento druh akce, organizaci 
podpoří.


T. Berka požádal J. Koubíka o informace ohledně dronů a jejich provozu. J. Koubík seznámil 
účastníky se základními informacemi a právním rámcem provozování bezpilotních prostředků.




Valná hromada schválila následující usnesení: 

VH ukládá předsednictvu pořídit vybavení pro reprezentační akce a slety (stan, projektor, audio, 
notebook, …) dle uvážení předsednictva

(PRO: 10, PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 12) - nepřijato 

VH ukládá předsednictvu podporovat slety a srazy minimálně ve stejném rozsahu jako v roce 
2019

(PRO: 27, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1) - přijato 

VH ukládá předsednictvu rozšířit redakční radu časopisu pilot na 2 osoby

(PRO: 28, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0) - přijato 

VH ukládá předsednictvu podpořit model školících kempů, organizovaných reprezentačními piloty, 
určených pro zdokonalování pilotních dovedností (navigace, rozpočet,…) rekreačních pilotů

(PRO: 27, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1) - přijato 

VH ukládá předsednictvu podporovat mladé zájemce o získání pilotní licence do 23 let

(PRO: 23, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4) - přijato 

VH ukládá předsednictvu iniciovat rozšíření webových stránek o sekci “technických článků” u 
redakční rady Pilota

(PRO: 27, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0) - přijato 

VH ukládá předsednictvu najít vhodnou formu zasílání letadlových knih členům svazu

(PRO:5, PROTI: 12 ZDRŽEL SE: 10) - nepřijato 

VH ukládá předsednictvu upravit formu organizace mistrovství ČR na základě zkušeností ze 
závodů 2019

(PRO: 24, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3) - přijato 

VH ukládá předsednictvu zrevidovat a předložit návrh úprav organizačního řádu 

(PRO: 25, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2) - přijato 

Závěr: 

Jaroslav Sura ukončil Valnou Hromadu a poděkoval všem členům svazu za účast


V Říčanech u Brna dne 2.11.2019 zapsal Ondřej Pěnička


