
Zápis z jednání valné hromady
__________________________________________________________________________________

Suběkt: LAA ČR – Svaz zl

Sídlo: Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10

Místo a doba konání valné hromady: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Zámeček 456, 
Hradec Králové - 500 08, 3. listopadu 2017.

Valné hromady (dále v.h.) se zúčastnilo 25 členů s hlasem volebním.

Mluvčím v.h. byl stanoven: Petr Čejka.

Do volební komise byli v.h. zvoleni: Viktor Plaček, Vlastimil Barťas.

Zapisovatelem byla v.h. zvolena: Lenka Trojanová.

Do návrhové komise byli v.h. zvoleni: Jaroslav Třeštík, Vladimír Šlachta.

Hosté: Jiří Koubík ředitel správy LAA ČR, Aleš Trtil předseda představenstva svazu PG, Hana Dlasková 
svaz PG, Alena Kristanová Svaz PG, Bronislava Haničáková ekonomka LAA ČR, Jaroslav Sura a Jiří 
Krutil svaz MPG.

Po uvítání účastníků byla jednohlasně zvolena volební a návrhová komise a jednohlasně schválen 
program v.h. 

Hosté Jiří Koubík, Broňa Haničáková a Aleš Trtil vystoupili a informovali v.h. o dění v LAA ČR a v Svazu 
pg. 

Jiří Koubík připomněl změny v personálním složení LAAČR a jejich, v jednom případě smutné, příčiny. 
Pohovořil o vztahu motorového i bezmotorového létání a ochrany přírody o vývoji v právech na 
užívání letišť pro odvijákový provoz a vyzdvihl pozitivní směr vývoje v způsobu poskytování dotací od 
MŠMT.

Aleš Trtil promluvil o aktuálním dění (o tom s, třeba i potenciální, přesahem do zl) v paraglidingu a o 
své kandidatuře na prezidenta LAA ČR, motivaci a vizích.

Broňa Haničáková seznámila VH s komunikaci LAA ČR a MŠMT, vývojem v kvalitě (s dotacemi 
souvisejících) procesních úkonů MŠMT, především jejich provedením.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

1. Zpráva o hospodaření Svazu zl – přednesl Petr Tuček

2. Zpráva o činnosti Svazu zl – přednesl Petr Tuček 

3. Zpráva o stavu reprezentačního družstva a soutěžních výkonech – přednesl Petr Beneš



4. Zpráva o činnosti v redakční radě čas. Pilot a o změnách v sportovním řádu – přednesl Petr 
Polách

5. Zpráva o průběhu MČR v zl 2018 a výhled na místo konání příštího MČR  – přednesl Petr 
Čejka

6. Zpráva o projektech podporující sportovní závěsné létání – přednesla Lenka Trojanová

7. Výběr kandidátů a hlasování v.h. o jejich vyslání na Konferenci LAA ČR

Za kandidáty byli jednohlasně zvoleni: (1)Petr Tuček, (2)Petr Beneš, (3)Petr Čejka, (4)Petr 
Polách, (5)Lenka Trojanová, (6)Petr Dolák, (7)Dan Vyhnalík. Náhradníci: Jaroslav Třeštík, 
Karolína Lietavcová, Vlastimil Barťas. 

8. Zpráva o bezpečnosti provozu zk – přednesl Dan Vyhnalík

po přestávce proběhla

9. Obecná diskuze s obecným pravidlem 3 x 1min/řečník/jedno téma

Martin Lorinc vystoupil v diskuzi s pozvánkou na zl akce: Silvestr 2018 (Lysá Hora), Trojboj, 
Výstup na Černou.

Diskuze se účastnili (dále jen d.s.ú.): A. Trtil, J. Koubík

Dan Vyhnalík v diskuzi vyjádřil svůj pohled na kvalitu a kvantitu článků v časopise Pilot.

d.s.ú.: P. Polách, P. Tuček, J. Koubík, V. Šlachta

Dan Vyhnalík v diskuzi vystoupil s návrhem na podporu financování projektů pro rozvoj 
sportovního (čtenáři nepleť s soutěžním) závěsného létání. Především formou garance proplacení 
nezbytných nákladů při pořádání kvalitních projektů. Z diskuze vyplynulo, že předsednictvem 
garantovaná podpora (viz Zápis 1/2018) požadavky návrhu pokrývá.

d.s.ú.:  P. Polách, P. Tuček, L. Trojanová

Dan Vyhnalík v diskuzi vyjádřil osobní pohled na jednu událost v průběhu ME v Makedoii, 
týkající se mezilidských vztahů, která byla zmíněna ve zprávě Petra Beneše o stavu 
reprezentace.

Předsednictvo Svazu zl navrhlo na post kandidáta na presidenta LAA ČR Aleše Trtila.

Hlasování valné hromady
Z diskuze vyplynul jediný bod k hlasování v.h.:

1. Valná Hromada Svazu zl navrhuje Aleše Trtila na post kandidáta na 
presidenta LAA ČR.

PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů: návrh byl přijat



Usnesení Valné hromady Svazu ZL
Valná hromada vzala na vědomí zprávy členů předsednictva o dění ve svazu ZL za rok 2018.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření svazu ZL za rok 2018.

Valná Hromada navrhuje Aleše Trtila jako kandidáta na post presidenta LAA ČR.

Valná hromada zvolila delegáty konference LAA ČR včetně náhradníků:

(1)Petr Tuček,(2)Petr Beneš,(3)Petr Čejka,(4)Petr Polách,(5)Lenka Trojanová, (6)Petr Dolák, (7)Dan 
Vyhnalík. Náhradníci: Jaroslav Třeštík, Karolína Lietavcová, Vlastimil Barťas

Hradec Králové 3. listopadu 2018

Zapsala Lenka Trojanová


