ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL

Datum jednání:
24.3.2021

Číslo: 4-2021

Místo jednání:
Skype

Přítomni: Petr Polách, Jarda Třeštík, Robert Kulhánek, Franta Košťál
Omluven: Petr Čejka
1/ MČR Francie 2021 - diskuse k situaci a stavu organizace.
● FFVL v zastoupení Simon Rousselet pokračuje v organizaci dle dohody.
● Pokud bude v termínu MČR (12. - 18. 6. 2021) nutné k jeho účasti PCR či Antigen test na
covid. Svaz ZL uhradí pro své členy náklady na tento test. Dle aktuální situace. (Pokud bude
potřeba pouze jeden test na cestu do FR).
2/ Informace o došlých financích z MŠMT.
● reprezentace 903,580 Kč, sport 744,222 Kč a tedy celkem 1,647,802 Kč
3/ Řešení a specifikace následujících programů.
● Termické Kurzy (Bude organizovat Petr Polách, kurzy budou v druhé polovině sezony)
● Podpora aerovlekařů. Specifikují se pravidla pro stávající sezónu. Pro podporu vleku musí být
splněny následující podmínky: (berte jako předběžné informace)
○ Programu se může účastnit jakýkoliv vlekař (kontaktujte gestora programu pro
registraci)
○ Vlekání musí být vyhlášeno veřejně (Např WhatsApp).
○ Fakturaci provádí vlekař. Fakturu schvaluje gestor programu.
○ Svaz ZL připraví platformu pro registraci podpořených letů.
○ Lety podpořeny z jiných programů, nemohou být z tohoto programu podpořeny.
○ Svaz ZL přispěje na 1 let vlekaři částkou 300 kč.
○ Program bude spuštěn zároveň se spuštěním Poháru ZL po COVID pauze.
● Chomutov 2021, program D. Zahrádky bude podpořen s drobnými úpravami.
● Pojištění instruktorů (Svaz ZL podpoří instruktory příspěvkem na pojištění, zájemci nechť se
ozvou předsednictvu ZL)
● Seznamovací kurzy. Svaz ZL hledá školy, které zajistí seznamovací kurzy pro zájemce o
závěsné létání. Chceme finančně podpořit několik seznamovacích kurzů po celé ČR. Výzvu
rozešle známým školám, ale neváhejte se ozvat.
● Propagace ZL, odměna autorů publikací (např. časopis Pilot). Svaz ZL nepožaduje v roce
2021 napsání článku do časopisu Pilot, jako podmínku pro získání podpory pro program.
Zůstává ale motivační faktor. Přibližně 2000 znaků, podpora 1500,- Kč za článek.
Spolurozhoduje redakční radní.

