Zápis z jednání Předsednictva svazu UL 27.3. 2019 - online
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatel:

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

Body jednání
1. Fungování PULS a SK
V rámci práce a na základě podnětů členů předsednictva, se Předsednictvo shodlo na tom,
aby se primárně dodržovaly a plnili mandatorní věcí a tradiční věci a akce, s tím že
soustředění se na nové věci a jejich realizace může následovat až po jejich splnění a
bezproblémovému chodu. Dále se apelovalo na dodržování zadaných úkolů a přímého
zadávání úkolů a práce mezi členy.
J. Nečas navrhl sestavení ročního kalendáře nezbytných úkolů a činností. V dalším návrhu
bylo zapojení dalších členů SK do dohledu nad průběhem NPPT a tak i jejich zaškolení do
průběhu fungování soutěží (každý supervizor soutěže dostane člena SK k sobě v rámci
naplnění spolupráce)
2.
Létající cirkus
P. Zeman seznámil členy Předsednictva s průběhem příprav akce Létající cirkusu, a s
jednáním s AK, kde by se poprvé mohla akce pionýrsky konat. Zároveň představil prezentaci
připravenou pro radu AK.
3.
Kurz pokročilého létání
Po úspěšném konání kurzů pokročilého létání v roce 2018 pořádaných inspektorem
Doubkem na letišti Vrchlabí, se předsednictvo rozhodlo pokračovat v podpoře těchto kurzů
pro členy Svazu UL i v roce 2019. Po dohodě s inspektorem Doubkem jsou připravené další
kurzy v roce 2019, kdy první kurz by se měl konat během května a další během letecké
sezóny. Koordinaci kurzů s hlavním inspektorem doubkem má na starost Jiří Nečas a Michal
Seifert.
4.
Beseda s FIC Praha
Členové Předsednictva, kteří se zúčastnili besedy s FIC na ŘLP Praha - Jeneč hodnotili akci
jako velice vydařenou s výbornou zpětnou vazbou od zúčastněných členů Svazu UL. P.
Jonáš se pokusí zorganizovat podobnou besedu v Moravském kraji.
5.
Beseda s ABS Jets
P. Zeman seznámil členy Předsednictva se stavem příprav a jednání besedy s firmou ABS
Jets.
6.
Dokumenty k soutěžím a aktualizace soutěžního softwaru
Předsednictvo odsouhlasilo změny v dokumentech Sportovní řád 2019 a Organizace soutěží
NPPT a MČR 2019. Na základě aktualizace a úprav pravidle soutěžního létání předsednictvo
pověřilo M. Veláta zajištění patřičných úprav vyhodnocovacího softwaru dle aktuálních a
platných pravidel.
Úkoly
J. Nečas - sestaví roční kalendář prací a úkolů předsednictva a SK
J. Nečas, M. Velát - připraví texty propagující činnosti svazu v rámci přílohy distribuce
leteckých atlasů

