Zápis z Valné hromady Svazu UL létání , Jihlava 9.11.2014

Jednání Valné hromady bylo zahájeno předsedou svazu Michalem Seifertem. Počet
přítomných 47 osob a 12 hostů.
Volba pracovních orgánů valné hromady:
a)
b)
c)
d)

Volební a mandátová komise: Lenka Bejčková, Lukáš Dolinský
Návrhová komise: Ivo Lengál, Vladimír Šilhan
Zapisovatel: Karel Švec
Ověřovatel zápisu: Jiří Rybář
Jednací řád VH

a) Vystoupení každého řečníka bude stručné a krátké
b) K jednomu bodu je možné vystoupit 2x.
c) Veškeré návrhy na Usnesení k jednotlivým bodům předkládají účastníci písemně
návrhové komisi.
d) Diskuse je ukončena na návrh předsedajícího – hlasováním.
e) Vystoupení hostů podléhají zvláštnímu režimu.

Program
1) Volba pracovních orgánů VH
2) Schválení programu a jednacího řádu VH
3) Zpráva o činnosti předsednictva za roky 2013/14
4) Zpráva o činnosti sportovní komise
5) Zpráva o průběhu MS 2014
6) Zpráva o Programu podpory juniorů
7) Prostor pro prezidenta, správu a hlavní inspektory LAA ČR
8) Vývoj v Evropě
9) Návrh programu svazu na rok 2015/16
10) Diskuse ke zprávám a návrhu programu
11) Volby do předsednictva svazu
12) Zvolení kandidáta Svazu UL pro volbu Prezidenta LAA ČR na konferenci
13) Volba delegátů konference LAA ČR
14) Všeobecná diskuse
15) Přijetí usnesení
16) Vyhlášení výsledků Poháru Petra Tučka 2014 a MČR
17) Závěr

Zpráva o činnosti předsednictva za rok 2013/14
Michal Seifert podal zprávu o činnosti předsednictva za uplynulé období. Plnění programu
svazu, který odsouhlasila poslední Valná hromada Svazu Ul.
Rok 2013: zajištění dodání Databáze Letišť CZ/SK včetně verze PROFI a výroba a distribuce
Leteckého Atlasu 1:200 000 pro 2119 platících členů příspěvek 500Kč
realizace semináře pro zájemce o navigační létání letiště Skuteč
Fungující podpora mladých talentů
Podpora regionálních soutěží – Aero tour Sazená, Divokým Slováckem, Cheb ( v roce 2014
již součástí PPT)
Podpora ploch slz dodání provozovatelům indikátor směru větru (pytel)
Podpora PPT dotací paliva 20l
Práce na novém webu LAA ČR, oproti ostatním svazům tam máme sportovní výsledky co
nejdříve po soutěži
Rok 2014: zajištění dodání Databáze Letišť CZ/SK a výroba a distribuce Letecké mapy 1:200
000 pro 2019 platících členů příspěvek 500Kč
realizace semináře pro zájemce o navigační létání letiště Havlíčkův Brod
Fungující podpora mladých talentů
Podpora regionálních soutěží – Aero tour Sazená, Divokým Slováckem,
Trvá podpora ploch slz dodání provozovatelům indikátor směru větru (pytel)
Podpora PPT dotací paliva 20l
Zřízen informační kanál využívající Google groups s návazností na kalendář a upozornění na
soutěž, případně další akce pořádané svazem.
Vyhodnocovací sw s vizualizací výsledků na internetu, včetně debriefing formuláře
(mometálně testovací verze, přes zimu bude součástí webu laa).

Zpráva o činnosti sportovní komise
Jan Lorenc podal informaci o WMC Maďarsku a o státní sportovní reprezentaci. Informace
byla doplněna porovnáním sportu v ČR a mezinárodně. Sportovní reprezentace ČR je ve
světovém srovnání velmi silná a úspěšná, zejména se dostavují výsledky podpory mladých
talentů, projevuje se však problém shodný s celosvětovým trendem ubývání jednomístných
tříd a nedostatek pilotů létajících na jednomístných letadlech. Proběhlo seznámení
s aktivitami ke zvýšení propagace UL létání.
Zpráva o průběhu Poháru Petra Tučka
Zprávu o jednotlivých kolech navigační soutěže PPT přednesl Karel Švec. Součástí zprávy
bylo několik statistik včetně seznámení s celkovým počtem soutěžících.
Zpráva o programu Podpora mladých talentů
Ivo Lengál informoval o programu mladých pilotů. Pokračování v podpoře i v dalších letech
výcviku pilotů a navigátorů. I. Lengál informoval také o dění v Evropě v oblasti ultralehkého
létání.
Zpráva o hospodaření svazu
Jiří Rybář přednesl zprávu o hospodaření svazu.

Vystoupení prezidenta LAA ČR
Prezident informoval uceleně o současném postavení LAA ČR v ČR i mezinárodně.
Vystoupení Hlavního technika UL Václava Chvály
Hlavní technik Václav Chvála informoval o systému technického zabezpečení UL letadel
Zpráva o činnosti Vírníků
Václav Fiala podal informaci o rozvoji vírníkového létání ČR.
Zpráva o VH svazu paraglidingu
Miroslav Oros informoval o průběhu valné hromady PG a podpoře svazu J.Brskovského na
prezidenta LAA.
Program svazu UL (přednesen návrh předsednictva)
a) Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající regulace ultralehké
kategorie na národní úrovni a podporovat vznik nové evropské kategorie s
ekvivalentní mírou regulace i pro vyšší maximální vzletovou hmotnost (LSA).
b) Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Leteckého Atlasu (2015) a mapy (2016) 1:200
000
c) Zachování členského příspěvku 500 kč
d) Zajištění státní sportovní reprezentace
e) Zabezpečení MČR v UL létání s možností mezinárodní účasti
f)

Zabezpečení Poháru Petra Tučka

g) Podpora programu pro mladé soutěžní piloty
h) Propagace sportovního létání a rozvíjení ultralehkého létání pro radost

Volba prezidenta, předsednictva a delegátů konference
Kandidátem Svazu UL na prezidenta LAA ČR byl zvolen J. Brskovský
Proběhla volba do předsednictva Svazu ULL. Z osmi kandidátů byli zvoleni: M. Seifert, I.
Lengál, J. Lorenc. J. Čekan, J. Rybář, M. Lacko, L. Bejčková. Nejmenší počet hlasů získal
Ivan Dvořák a zůstává jako náhradník.
Delegáti Konference LAA ČR:
M.Seifert, I.Lengál, L.Bejčková, M.Lacko, J.Rybář, J.Čekan, J.Lorenc,L.Dolínský, I.Dvořák,
P.Fišera, P.Hynek, J.Rýdl, Vl.Šilhan,
Náhradníci: M.Dedera, K.Švec, L.Teplý, M.Velát, O.Paclík, F.Bartl, P.Rensa, M.Zušťák.

Usnesení a závěr
1. Valná hromada schvaluje
a) zprávu o hospodaření svazu UL,
b) zprávy o činnosti svazu UL a sportovní komise UL.
2.

Valná hromada bere na vědomí
a) zprávu prezidenta LAA ČR,
b) zprávu o vývoji UL létání v rámci EU.

3. Program svazu UL na období let 2015 – 2016:
a) Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající regulace
ultralehké kategorie na národní úrovni a podporovat vznik nové evropské
kategorie s ekvivalentní mírou regulace i pro vyšší maximální vzletovou
hmotnost (LSA).
b) Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Leteckého Atlasu (2015) a mapy
(2016) 1:200 000.
c) Zachování členského příspěvku 500 Kč.
d) Zajištění státní sportovní reprezentace.
e) Zabezpečení MČR v UL létání s možností mezinárodní účasti.
f) Zabezpečení Poháru Petra Tučka.
g) Podpora programu pro mladé soutěžní piloty.
h) Propagace sportovního létání a rozvíjení ultralehkého létání pro radost.
4. Valná hromada nominuje Jana Brskovského na funkci prezidenta LAA ČR.
5. VH ukládá předsednictvu spolupracovat s radou LAA na úpravě stanov LAA ČR
v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
6. VH zvolila předsednictvo ve složení:
M.Seifert, I.Lengál, L.Bejčková, M.Lacko, J.Rybář, J.Čekan, J.Lorenc.
Náhradník: I.Dvořák.
7. VH zvolila delegáty svazu UL na konferenci LAA ČR:
M.Seifert, I.Lengál, L.Bejčková, M.Lacko, J.Rybář, J.Čekan, J.Lorenc,
L.Dolínský, I.Dvořák, P.Fišera, P.Hynek, J.Rýdl, Vl.Šilhan.
Náhradníci: M.Dedera, K.Švec, L.Teplý, M.Velát, O.Paclík, F.Bartl, P.Rensa,
M.Zušťák.
Vyhlášení celkových výsledků Poháru Petra Tučka a Mistrovství České republiky
Výhercům byly předány diplomy a věcné ceny. Seznam výsledků viz.příloha

Zapsal Karel Švec
Ověřil Jiří Rybář

