
 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL 
 

Číslo: 5-2019 
 

Datum jednání: 
5. IX. 2019 

Místo jednání: 
Aviatik 

 

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

 

Program:  
Revize čerpaných a zbývajících finančních prostředků 
Termín Valné Hromady Svazu ZL 
Stav hmotného majetku 
Nově schválené projekty 
Stav reprezentačního kluzáku Aeros Combat  
Stav reprezentačního kluzáku WW T2C 

 

Zápis: 

1. Revize čerpaných a zbývajících finančních prostředků  

Čerpání finančních prostředků z dotace MŠMT pro reprezentační tým a pro sport probíhá 

podle předběžné rozvahy.  Pobízíme gestory ještě neuskutečněných projektů k aktivitě. 

Vyúčtování bude třeba zvládnout jako obvykle, tedy do konce října. (Podrobnosti k doptání u 

Petra Tučka) 

 

2. Termín Valné Hromady Svazu ZL 

VOLEBNÍ Valná Hromada Svazu závěsného létání se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2019. 

Vybízíme členy k návrhu příjemného místa konání. Zatím je v jednání malý (Loutkový) sál 

Kulturního centra ve Velkém Meziříčí. Minimální požadavky na sál: kapacita cca 50 osob, 

projekční plocha, možnost malého občerstvení. Doufáme, že se sejdeme ve velkém počtu. 

Mimo jiné i pro to, aby bylo z koho vybrat členy případného nového předsednictva. 

(Podrobnosti k doptání u Lenky Trojanové) 

 

3. Stav hmotného majetku 

Žádáme piloty reprezentačních kluzáků o zapsání/aktualizaci náletu a dalších případných 

informací do servisní knížky. (Podrobnosti k doptání u Petra Beneše)  

 

4. Nově schválené projekty 

a. Předsednictvo podává návrh projektu Posezónní slet na Ranné. Gestorem projektu je 

předsednictvo. Akce se bude konat v říjnu v skleníku nebo ponorce. Součástí 

programu budou nejen přednášky, a pokud počasí dovolí i (s)lety ale i přebalování 

záložních padáků a kontrola postrojů. 



 

 

Podrobnější program a přesný termín uveřejníme na klasických informačních 

kanálech (web svazzl.cz, laacr.cz, skype skupina Rogalo, facebook Rogalo - Svaz zl a 

vzkazník rogallbyziral.cz). (Podrobnosti k doptání u Petra Tučka) 

b. Dan Vyhnalík a Petr Polách se ještě letos pokusí uspořádat seznamovací kurz pro 

zájemce o závěsné létání. Předsednictvo tuto aktivitu velmi vítá a pomůže, jak bude 

moci. (Podrobnosti k doptání u Petra Polácha) 

 

5. Jako pobídku vedoucí (snad) k rozšíření autorské základny tvůrců článků o zl do časopisu 

Pilot, rozhodlo předsednictvo odměnit každý článek, jehož autorem bude člen Svazu zl, jenž 

bude vytištěn v časopise (tedy takový, který projde redakční radou a korekturami), o rozsahu 

alespoň 2000 znaků odměnou ve výši 1 500 Kč. (Podrobnosti k doptání u Lenky Trojanové) 

 

6. Stav reprezentačního kluzáku Aeros Combat (zapůjčitel Vlastimil Barťas)  

S pojišťovnou se podařilo vyřešit totální škodu na křídle. LAA ČR resp. Svaz zl obdrželi částku 

plnění i částku desetiprocentní spoluúčasti celkem 80 000 Kč. (Podrobnosti k doptání u Petra 

Tučka) 

 

7. Stav reprezentačního kluzáku WW T2C (zapůjčitel Lukáš Vojáček) 

Po škodě na křídle, která vznikla pádem ze střešního nosiče automobilu, bylo vypůjčiteli na 

základě vyšetření stavu kluzáku inspektorem techniky Danem Vyhnalíkem navrhnuto: 

zaplacení (zakoupení/sehnání/nahrazení) nového (zánovního) nepoškozeného dílu (v tomto 

případě část náběžné trubky), nebo odkoupení kluzáku za cenu kostry. (Podrobnosti 

k doptání u Petra Tučka) 

 

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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