
 

 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL 

  
Číslo: 1-2020 

Datum jednání: 
09.01. 2020 

Místo jednání: 
PRAHA 

  
Přítomni: Petr Polách, Jarda Třeštík, Robert Kulhánek, Franta Košťál  
Omluven: Petr Čejka 
  
Zápis: 

1. Franta Košťál převzal agendu reprezentace. Během následujících dvou měsíců nás čeká: 
● Uzavření smluv na techniku s reprezentanty 
● Plán soutěží a účastí podle rozpočtu 
● Zajištění FAI karet a poplatků 
● Vyzvednutí náhradních dílů  a předání reprezentantům 
● Oslovení teamleadera reprezentace (navržen byl Dan Vyhnalík) 
● Nominace a sestavení teamu na ME 

 
2. MČR - probíhá jednání se Slovinci a Chorvaty o společném pořádání FAI soutěže o kapacitě 

60 lidí na chorvatském terénu Raspaldica (Buzet). Dle předběžných jednání jsou zatím 
známá následující fakta o MČR: 

● Termín byl stanoven na 14. - 20. června 2020.  
● Pro české piloty bude k určitému datu vyjednána alokace 20-25 míst. Po tomto datu 

budou zbylá místa nabídnuta pro mezinárodní účastníky.  
● Startovné by nemělo přesáhnout 100 EUR. V případě dostatku financí z programu 

dotace sport, budou všichni závodníci podpořeni (projekt podpory účasti na FAI 
závodech). 

● Hlavním organizátorem závodu nebude svaz ZL.  
 

3. Předsednictvo vydalo výzvu pro organizátory projektů. Termín podání žádostí je do 17.1. 
4. Předsednictvo diskutovalo možnost založení “svazové školy ZL”, domluvilo se na oslovení 

zkušených rogalistů “v důchodu”, zda doma nemají vybavení k účelu výcviku, které by se 
mohlo odkoupit a opravit. 

5. Diskutovali jsme o možných programech pro rok 2020. 
6. Předsednictvo zajistí přípravu materiálů pro účely LAA - podání žádosti pro podporu sportu 

2020 
7. Předsednictvo se rozhodlo zakoupit 10 kalendářů závěsného létání od Vlasty Bartase, které 

budou využity na propagační účely. (Sportovec roku, letecký ples a další) 
  
 
 
 
 
 
 
Předseda Petr Polách - 775 688 904, polach.pp@gmail.com 
Petr Čejka - 777 123 543, petr.cejka@volny.cz 
Robert Kulhánek - 728533237, robertkulhanek@gmail.com 
František Košťál - 725080148, kostal.f@seznam.cz 
Jaroslav Třeštík - 723484483, jaroslav.trestik@gmail.com  
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Zapsal Petr Polách 


