
Zpráva o činnosti předsednictva Svazu PG za období 12.11.2011 až 

17.11.2012 
 

Složení předsednictva: 

Na valné hromadě 20.11.2011 ve Štokách bylo zvoleno předsednictvo ve složení: Aleš Trtil, 

David Bzirský, Vít Fedra, Míra Oros, Robert Kulhánek, Linda Mišková. Takto zvolené 

předsednictvo bylo doplněno o předsedu sportovní komise Jakuba Havla. 

 

Během volebního období předsednictvo uskutečnilo 13 schůzí předsednictva, vše ve formě 

skype konferencí.  

 

 15.11. – volba předsedy (A. Trtil) a zástupců na radu LAA (M.Oros a A.Trtil). 

 15.12. – výběrové řízení na správce Leteckého areálu Raná, vytvoření pracovní 

skupiny upravující PL4, skupinu tvoří: Vít Fedra, David Bzirský, Aleš Trtil.  

 21.12. – návrh Smlouvy o reprezentaci, nové informace o úpravě PL4, pořadatelé 

MČR, aktualizována situace na leteckém areálu Raná, popření poplašné informace 

o zákazu létání na Rané. Situace vyjasněna s ředitelem správy LAA ČR Jiřím 

Koubíkem.  

 7.2. – body na projednání CIVL Plenary Meeting, na jednání vyslán zástupce svazu 

PG Kamil Konečný, aktuální zaujetí postoje k pozastavení Competition class. 

 13.2. – reakce na rezoluci EPHU pro CIVL, svaz byl osloven viceprezidentem LAA 

pro zahraniční záležitosti Ing. Janem Fridrichem, ČR se nepřipojila podpisem 

s písemným odůvodněním. 

 17.2. – jednání CIVL, reakci si vyžádala aktuální situace na jednání CIVL kterého se 

účastnil zástupce svazu Kamil Konečný. 

 31.3. – záchranné akce s vrtulníkem, nové ICAO mapy, předsednictvo bylo 

informováno o záchranné akci na letovém terénu Cukrák, Aleš Trtil ve spolupráci 

s Martinem Lustigem doplnil podklady k nové ICAO mapě – výrazné rozšíření 

vlekacích míst v ČR.  

 22.5. – běžná agenda, grant MŠMT. 

 5.6. – rozdělení finanční podpory z grantu MŠMT programu 5 – státní podpora sportu, 

úprava startovišť na Javorovém vrchu. 

 20.9. – akce záložka - předsednictvo odstartovalo akci přebalovaní záložních padáků 

s výraznou podporou svazu, akce momentálně probíhá, byl stanoven termín VH. 

 11.10. – běžná agenda, program VH, Aleš Trtil informoval členy předsednictva 

o výstavbě nových stránek LAA ČR, byl zvolen technický poradce za svaz PG 

J. Havel 

 6.11. – běžná agenda, Aleš Trtil informoval předsednictvo o nově vznikajícím 

produktu pro vlekaře. 

 13.11. - příprava VH, zpráva o hospodaření svazu, zpráva o činnosti. 

 

Podrobnější informace najdete vždy na stránkách www.svazpg.cz v jednotlivých zápisech 

z jednání předsednictva. 

 

V Brně dne 14. listopadu 2012 

Zprávu vyhotovil Aleš Trtil 

 

 

 

http://www.svazpg.cz/

