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Věc: vyjádření předsednictva Svazu UL.  létání k dopisu Karla Švece ze dne 11.2.2018 

 

Vážený pane Švec,  

níže se předsednictvo Svazu UL. Vyjadřuje k bodům z Vašeho dopisu ze dne 11.2.2018 

 

1) SK nebyla odvolána pouze na základě Výzvy k rekonstrukci SK, kterou podaly 

členové reprezentačního družstva v ul létání a programu talentované mládeže, ale i 

na základě stížnosti Antonína Brůny na zveřejněné výsledky MČR pro kategorii B 

2017, která byla z vetší míry oprávněná, dále viz bod číslo 6. 

 

2) Způsob odvolání SK byl dle platného organizačního řádu Svazu UL. 

Při mailové komunikací pro svolání jednání předsednictva vznesl požadavek na 

účast dalších členů SK pouze J. Lorenc, nikdo další se k němu nepřidal, nehledě na 

skutečnost, že v předsednictvu byli lidé jak ze strany, která vyzývá k rekonstrukci, tak 

i členové SK. J.Lorenc v komunikaci vyzývá, aby si vyzyvatelé zvolili jednoho 

zástupce, který přednese jednotlivé body podrobněji a tím byl Ivo Lengál, tedy člen 

předsednictva. 

 

3) Informace o tom, že jednání proběhlo bez detailního rozboru jednotlivých bodů se 

nezakládá na pravdě, obě strany se měly možnost k jednotlivým bodům vyjádřit a 

také to učinily.  

 

4) Dle vyjádření vyzyvatelů není bod, který se týká špatného hospodaření s financemi 

myšlen tak, že by měly být prostředky nějak zpronevěřeny, nebo jinak zneužity, ale 

jde zde o názor přidělené prostředky čerpat účelněji a s rezervou pro podporu účasti 

na mezinárodní soutěži. Jak chcete zkontrolovat, že se finance mohli využít účelněji 

tedy, tak, aby se více létalo a méně sedělo? 

  



 

5) Při volbě nové SK byl úmysl předsednictva zredukovat počet členů SK na pět a na 

tomto bodě se všichni shodli (tento bod je možné ověřit v zápisu z předsednictva), 

tzn, že někdo ze stávající osmičlené Sportovní komise, SK musel opustit. Dalším 

úmyslem většiny v předsednictvu bylo dát stěžovatelům šanci, aby ukázali jak si 

práci v SK představují oni, tudíž to nebylo stavěno na práci konkrétních členů 

stávající SK.  

Nově zvolená SK je pouze do Valné hromady Svazu ul. létání, která se koná na 

podzim tohoto roku, tedy na dobu méně jak jednoho roku. O dalším vývoji bude 

rozhodovat VH svým hlasováním. 

 

6) Není pravda, že stávající členové SK neupozorňovali na chyby, které se SK 

dopouští. Například M. Seifert dne 10.4.2017 v emailové komunikaci v rámci SK 

upozorňuje na skutečnost, že zápis z jednání SK ze dne 4.4. obsahuje chyby týkající 

se nově vypsaného MČR pro kategorii B a prokazatelně vyslovuje nesouhlas s 

provedeným zápisem. Taktéž upozorňuje, že do daného data, tedy 10.4.2017 nebyly 

publikovány zásadní dokumenty kterými se UL sportovní létání v sezoně řídí a jsou 

tedy závazné. Tyto dokumenty následně M. Seifert reviduje a zasílá celé SK a s těmi 

však již nijak dále pracováno není, respektive na internetu jsou stále publikovány 

dokumenty, které SK v roce 2017 neodsouhlasila! 

Na základě této skutečnosti byla stížnost Antonína Brůny ve většině bodech 

oprávněná!  

Dále Předseda svazu Ul. udělal to co měl, a to když za nim přišli členové svazu, že 

se jim něco nelíbí, tak je informoval, že je třeba své názory říci oficiálně a nikoliv 

jedna paní povídala, což se výzvou stalo. Mimo jiné se zastavil na závěr šampionátu 

v Maďarsku, kde mimo nasátí velmi dobré atmosféry vyslechl mnoho informací od 

členů reprezentačního teamu a začal si skládat názor o reálném fungování nové SK. 

 

7) Není pravdou, že zmíněná výzva byla dokončována na soustředění členů  

reprezentace a programu talentované mládeže v Krkonoších pod dohledem 

předsedy Svazu Ul létání, ten podepsanou výzvu od 11ti signatářů obdržel poštou 

dne 29.12.2017 a na zmíněném soustředění s ní seznámen nebyl! 

 

8) Děkujeme za upozornění na absenci zveřejnění zápisu z jednání předsednictva, 

tento byl publikován 13.2.2018 

 

Za většinu předsednictva Svazu Ultralehkého létání,  

 

Michal Seifert 

 

  

 

 

 


