
Zápis z jednání Předsednictva svazu UL dne 4. 1. 2019 

Přítomní: Jiří Nečas, Michal Seifert, Petr Jonáš, Juraj Čekan, Marek Velát, Pavel Zeman 

Omluveni:  Jiří Rybář 

Zapisovatel:  Jiří Nečas 

 

Body jednání 

1. Úvod 

J. Nečas se přivítal se všemi přítomnými členy a v úvodu je seznámil se svými představami, zájmy a 

vizemi, které by kromě schváleného Návrhu programu svazu na rok 2019/2020 rád naplňoval za účelem 

zvýšení atraktivity členství Svazu UL. Dále seznámil předsednictvo s průběhem jednání při příležitosti 

setkání s Prezidentem LAA. 

2. Rozdělení činností v rámci předsednictva  

Jiří Nečas – hlavní řídící činnosti předsednictva, prezentace, rozvoj činnosti svazu a spolupráce 

Marek Velát – sport, sportovní komise, organizační činnost 

Pavel Zeman – tiskový mluvčí, správa webu Svazu UL, rozvoj zájmové činnosti svazu 

Petr Jonáš – zástupce FAI sportovní komise CIMA, správa reprezentačního týmu 

Michal Seifert – příprava produktů, obchodní správa 

Juraj Čekan – technická správa, správa letadel 

Jiří Rybář – správa ekonomiky Svazu UL 

3. Zástupce v redakční radě časopisu Pilot 

Předsednictvem byl zvolen a odsouhlasen Pavel Zeman jako nový zástupce Svazu UL v redakční radě 

časopisu Pilot. Předsednictvo tímto děkuje Janu Lorencovi za jeho dosavadní činnost a práci pro 

redakční radu.  

4. Mistrovství světa UL 2020 - Hosín 

Hlavním pořadatelem a koordinátorem MS 2020 bude Jiří Nečas. J. Nečas jmenoval nejdůležitější úkoly 

pro první čtvrtletí 2019: tvorba rozpočtu, zajištění mediálního partnerství, vytvoření konceptu MS, 

sponzoring, zajištění koordinátora pro spolupráci na letišti Hosín, vytvoření pracovní a organizační 

skupiny.  

J. Nečas osloví hlavní ekonomku LAA s podáním žádost dotace na Významnou sportovní akci roku 2020. 

5.Správa webu Svazu UL 

Správu a aktualizace webu Svazu Ul na stránkách webu LAA bude provádět Michal Seifert, a po 

proškolení Pavel Zeman. 

6. Akce roku 2019, plány rozvoje činnosti Svazu UL 

Předsednictvo odsouhlasilo, že bude nadále podporovat a rozvíjet stávající akce (NPPT, MČR).  



Členové předsednictva řešili rozvoj činnosti svazu za účelem zatraktivnění svazu pro stávající a nové 

členy. Na základě diskuze vzešlo několik nápadů a návrhů, které by bylo možné realizovat, a které se 

týkali okruhů: bezpečnost létání, sport, letecká turistika a zájmové létání, školení, zahraniční lety, 

volnočasové a zájmové aktivity. Konkrétní akce budou průběžně řešeny a realizovány. 

Létající cirkus – Pavel Zeman seznámil členy Předsednictva s konceptem létajícího cirkusu, který si 

klade za cíl formou putovního semináře i s praktickými cvičeními získat a přilákat nové soutěžící do 

NPPT a MČR v UL. 

ŘLP - FIC – Petr Jonáš zjistí možnosti realizace semináře o využívání Letové informační služby 

7. Letec 2018 

Jiří Nečas seznámil předsednictvo s konceptem akce Letec 2018 a nutnosti zajištění seznamu hostů pro 

hlavní pořadatele. 

8. Freedcamp 

Pavel Zeman provedl školení členů předsednictva v aplikaci Freedcamp, sloužící k managmentu 

projektů a prací. 


