
  

 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL 

  
Číslo: 1-2019 

Datum jednání: 
6. VIII. 2018 

Místo jednání: 
Praha 

  
Přítomni: Petrové: Polách, Tuček, Čejka a Lenka Trojanová 
Omluven: Petr Beneš 
  
Program: 
1. Termín a místo konání MČR 2019 
2. Projekty na podporu sportovní činnosti členů Svazu zl pro rok 2019 
3. Výjezdové povolenky Černá hora 
4. Oznámení o nominacích „Letecký sportovec roku“ 
  
Zápis: 

1. Termín a místo konání MČR 2019 

Předsednictvem bylo vybráno vhodné datum, s přihlédnutím k FAI kalendáři soutěží. 
Termín: 29.6-7.7 (29.6. tréninkový den, 7.7. náhradní den v případě neuletěných 3 kol) 
Náhradní termín: 10.8.- 18.8 (první den tréninkový, poslední náhradní) 
Letošní rok je naším záměrem uspořádat MČR na Alpském terénu. (Rádi bychom se pokusili podívat 
se opět do Francie). V následujících měsících budeme jednat o vytíženosti možných míst vzhledem 
ke zvolenému termínu. V ideálním případě předjednáme dvě místa a vybereme týden před soutěží to 
s větším potenciálem letovosti. 

2. Projekty na podporu sportovní činnosti členů Svazu zl pro rok 2019 

Svaz zl vybízí zájemce z řad svých členů k organizování sportovní činnosti. Připravte a 
uskutečněte projekty podporující náš milovaný sport - létání na závěsných kluzácích. Stejně 
jako v minulých letech nabízíme, pro sezónu 2019, možnost financování Vámi 
navržených a uskutečněných projektů a to z dotace MŠMT. 
  
Pokud dotace MŠMT nebude našemu sportu přidělena, padá financování projektu na jeho 
gestory resp. účastníky. Vzhledem na každoroční nejistotu v přidělení či nepřidělení dotace se 
předsednictvo Svazu zl rozhodlo, garantovat pro schválené projekty finanční podporu ve výši á 
5000 Kč z peněz svazu. Gestoři jednotlivých projektů se tak mohou spolehnout, že v případě 
schválení a uskutečnění jejich řádně podaných projektů, obdrží alespoň nějakou částku na 
úhradu nákladů spojených s organizací a průběhem projektu. 
 
Gestor je zodpovědný za publikování článku nebo krátké zprávy (dle charakteru akce) v časopisu 
Pilot. 
  
Prosím zasílejte nám své stručné návrhy obsahující: 
1) Stručný popis připravované akce a její přínos pro ZL 
2) Předpokládaný počet účastníků 
3) Termín a místo konání akce 
4) Gestora odpovědného za průběh, vyúčtování 



5) Hrubý rozpočet (nájmy, mzdy, služby, ostatní)  

3. Výjezdové povolenky Černá hora 

Předsednictvo ve spolupráci s LAA zažádá o výjezdové povolenky na startoviště Černá hora. 

4. Oznámení o nominacích „Letecký sportovec roku“ 

Předsednictvo Svazu zl nominuje následující sportovce: 
Petr Beneš, Dan Vyhnalík, Miroslav Čáp 
Skokan roku: Jaroslav Třeštík 
  
Předseda Petr Tuček – 00420 603 818 814, aviatik@avitik.cz 
Petr Beneš – 00420 777 589 404,  benesak@post.cz 
Petr Čejka – 00420 777 123 543, petr.cejka@volny.cz 
Petr Polách – 00420 775 688 904, polach.pp@gmail.com 
Lenka Trojanová – 00420 736 446 508, leny.trojanova@gmail.com 
  

Zapsal Petr Polách 
 


