
 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL 
 

Číslo: 6-2019 
 

Datum jednání: 
2. XI. 2019 

Místo jednání: 
„Dům s vrtulí“ 
Mnichovice 

 

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

 

Program: 

ŘEŠENÍ ŠKODY NA REPREZENTAČNÍM ZK WILLS WING T2C 144 IMATRIKULACE OK RRB 43 

ŘEŠENÍ ŠKODY NA REPREZENTAČNÍM ZK AEROS COMBAT 12 IMATRIKULACE OK 

DOPORUČENÍ PRO VYPŮJČITELE REPREZENTAČNÍCH ZK 

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU 

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 

 

Zápis: 

Řešení škody na reprezentačním zk Wills Wing T2C 144 imatrikulace OK RRB 43  
Zprávou hl. inspektora techniky o kontrole zk po pádu ze střešního nosiče automobilu a 

rozhovorem s vypůjčitelem zk, bylo předsednictvo seznámeno se stavem zk, událostí 

samotnou a mírou poškození. Předsednictvo jako správce majetku rozhodlo, požadovat od 

vypůjčitele uhrazení škody na kostře zk a to buď formou uhrazení finančního obnosu ve výši 

ceny poškozené náběžky, která byla stanovena na 32 000 Kč, nebo dodáním typově, druhově 

i rozměrově identické nové či zánovní náběžky. V případě zánovní náběžky, zajistí vypůjčitel 

provedení zkoušky pevnosti v tahu a krutu. (Podrobnosti k doptání u Petra Tučka) 

 

Řešení škody na reprezentačním zk Aeros Combat 12,4 GT imatrikulace 

OK ORC 11  
Na účet LAA ČR bylo připsáno pojistné plnění plynoucí z pojistné události pojištěného zk ve 

výši  72 000 Kč, i spoluúčast plynoucí z smlouvy o pojištění uhrazená vypůjčitelem zk ve výši 

8 000 Kč.  V případě souhlasu vypůjčitele, předsednictvo jako správce majetku rozhodlo 

pověřit vypůjčitele sestavením zk Aeros Combat 12,4 z náhradních a nových dílů. Přijme-li 

vypůjčitel tento úkol, předsednictvo se zavazuje z prostředků svazu proplatit vypůjčiteli (proti 

účetním dokladům) náklady na pořízení nových náhradních dílů, včetně plachty, ovšem do 

maximální celkové výše 80 000 Kč. (Podrobnosti k doptání u Petra Tučka) 

 

Doporučení pro vypůjčitele reprezentačních zk 
Vzhledem na vysokou cenu reprezentačních zk a povinnost vypůjčitelů k uhrazení nemalé 

částky v případě poškození zk, plynoucí z smlouvy o výpůjčce, doporučujeme všem 



 

 

vypůjčitelům létajících na vypůjčených kluzácích uzavření HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ SLZ. 

(Podrobnosti k doptání u Petra Tučka) 

 

Pozvánka na volební Valnou Hromadu 
Vážení členové Svazu závěsného létání,  

srdečně vás zveme na Valnou Hromadu Svazu závěsného létání, která se uskuteční v sobotu 

16. listopadu 2019 v kinosále Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Adresa: Zámeček 

456/30, Hradec Králové 500 08. 

 

Zkontrolujte si prosím zda-li jste členy Svazu zl. Zjistíte například po přihlášení na stránky 

https://sprava.laacr.cz/ Nejste-li členy Svazu zl, nebudete mít hlasovací právo ani jiná práva 

plynoucí z členství. 

 

Hlavní program začne v: 

10:00 – prezentace členů. 

10:30 – moderátor Petr Čejka zahájí VH, uvítání. 

10:40 – volba dvou komisí, mandátové a volební komise (dva členové) a návrhové komise 

(dva členové). 

10:50 – návrh programu VH, případné hlasování o doplnění programu VH, schválení 

programu VH. 

11:00 – zprávy:  

     1. Aleš Trtil za správu LAA ČR, 2. Dan Vyhnalík za inspektory techniky, 3. Petr Tuček o 

činnosti předsednictva – úvod, 4. Petr Polách shrnutí sportovní činnosti reprezentačního 

týmu, 5. Lenka Trojanová školy závěsného létání a propagace, 6. Petr Čejka o MČR a vývoji 

v nereprezentační sportovní činnosti, 7. Petr Beneš technický stav reprezentačních křídel a 

konkurenceschopnost reprezentační techniky.  

12:30 – oběd formou občerstvení  v foyer hvězdárny (čočkový salát s vlašskými ořechy, kuřecí 

řízek se zeleninou, nealko. nápoje). 

13:30 – vyhlášení vítězů Poháru ZL, předání cen.  

13:45 – zahájení diskuze a hlasování o návrzích plynoucích z diskuze, návrh cílů a úkolů pro 

období funkce nového předsednictva. 

14:30 – přihlášení a krátké představení kandidátů na člena předsednictva (max 5 min/ 

kandidáta). 

15:45 – přestávka na čaj/limo/kávu a dezert. 

16:00 – volba členů předsednictva. 

16:15 – volba delegátů na Konferenci LAA ČR. 

16:30 – přijetí usnesení VH a ukončení VH. 

 

Doprovodný program:  

Před, v přestávkách a po skončení jednání VH bude v kostkárně hvězdárny probíhat 

přebalování záložních padáků. Pro členy Svazu zl hrazeno. 

Po skončení jednání VH se odebereme do Restaurace Na Biřičce (jako loni) ke kuloárnímu 

pokecu o všem možném. 

 

https://sprava.laacr.cz/


 

 

Obecná doporučení: 

Pokud budete chtít vystoupit s příspěvkem do diskuze, nezapomeňte na pravidlo „tři krát tři 

minuty“. Každý jednotlivec se může k jednomu tématu vyjádřit maximálně třikrát a každé 

z vyjádření může trvat maximálně tři minuty. 

Pokud plánujete kandidovat na člena předsednictva, připravte si krátkou maximálně 

pětiminutovou řeč o vás a vaší představě činnosti v předsednictvu. 

Pokud máte nějaký nápad, připomínku, určitě nám napište. 

Účetní uzávěrka 
Předsednictvo jednalo o způsobu vyúčtování ještě nevyúčtovaných proběhlých projektů a ostatních 

akcí. Vzhledem k blížícímu se datu účetní uzávěrky (konec listopadu) žádáme účastníky proběhlých 

projektů a akcí, aby byli připraveni dodat gestorům projektů zbývající požadované doklady. 

(Podrobnosti k doptání u Petra Čejky) 

 

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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