
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL

Číslo: 5-2018

Datum jednání:
23. VIII. 2018

Místo jednání:
Praha

Přítomni: Petrové: Beneš, Polách, Tuček a Lenka Trojanová

Omluven: Petr Čejka

Program:

1. Termín a místo konání Valné Hromady Svazu zl
2. Zástupce Svazu zl v redakční radě časopisu Pilot
3. Připomenutí avizované změny v počítání Žebříčku zl
4. Oznámení o možném zdržení předání majetku 
5. Projekty na podporu sportovní činnosti členů svazu zl pro rok 2019

Zápis:

1. Termín a místo konání Valné Hromady Svazu zl

Valná Hromada Svazu zl proběhne 3. listopadu 2018 v kinosálu Hvězdárny a planetária v Hradci
Králové. Žádáme členy, aby případné návrhy na body jednání VH zaslali v předstihu 
předsednictvu. Zaslané návrhy budeme průběžně zveřejňovat (formou zápisu z jednání 
předsednictva). Doufáme, že tento postup povede ke zkvalitnění jednání VH. Možnost přihlásit 
bod do programu jednání VH na začátku jednání VH je samozřejmě zachována. (Bližší 
informace podává Lenka Trojanová)

2. Zástupce Svazu zl v redakční radě časopisu Pilot

Dosavadní zástupce Svazu zl v redakční radě Pilota Petr Polách oznámil předsednictvu Svazu zl 
odstoupení ze své dobrovolné funkce. Žádáme případné zájemce se zálibou v psaní populárních
a třeba i odborných textů k přihlášení se na uvolněné místo (mailem libovolnému členu 
předsednictva). Od zástupce Svazu zl v redakční radě se očekává účast na jednání redakční 
rady pilota (Praha) a snaha o zajištění minimálně jednoho článku s tématikou zl na jedno číslo 
Pilota. Díky! (Bližší informace podává Petr Polách)

3. Připomenutí avizované změny v počítání Žebříčku zl

Bod 4 dokumentu Zápis_3_2018.pdf (ke stažení na stránkách laacr.cz/svazzl/) stanovil nové 
pravidlo v rankingu (počítání bodů do Žebříčku pilotů zl v ČR).

Pro úplnost cituji:
„Od roku 2019 bude pilot do Žebříčku zl (Rankingu) bodovat třemi nejlepšími výsledky ze 
soutěží z aktuální sezóny nebo dvěma nejlepšími z aktuální sezóny plus jedním nejlepším 
výkonem z sezóny loňské. Toto opatření má sloužit především k snížení tlaku a časové 
náročnosti kvalifikace pilotů pro závody kategorie FAI1. (popřípadě ostatních pilotů , kteří se 
snaží bodovat v žebříčku ZL.)“ (Bližší informace podává Petr Beneš)

4. Oznámení o možném zdržení v předání majetku 

Předsednictvo Svazu zl přijalo oznámení Vlastimila Barťase o možném opoždění v předání 
zapůjčeného sportovního létajícího zařízení (kluzák Aeros Combat). Důvodem je zadržení 
kluzáku Italskou policií a nejasnost termínu opětovného vydání. (Bližší informace podává Petr 
Tuček)

5. 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 2018 – 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 
5000kč 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. V zápisu 3_2018, který je ke 
stažení na laacr.cz/svazzl/ naleznete (pro inspiraci) letos schválené projekty.

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 a vyúčtování
5) Hrubý rozpočet (nájmy, mzdy, služby, ostatní)  
 
 
Řádný termín pro zaslání návrhu programu je do 1. 11. 2018. (Bližší informace podává Petr 
Tuček)

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

Zapsala Lenka Trojanová
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