
Zápis z valné hromady svazu paraglidingu LAA ČR, 17. 11. 2012 Horní Cerekev 

 Začátek VH v 10:20 
 Předseda svazu PG uvítal účastníky a hosty VH  
 Schválení programu VH v předloženém znění–prostou většinou hlasů 
 Volba návrhové komise – Míra Oros, Jiří Bečvář, Robert Kulhánek 
 Volba mandátové komise –Vítek Fedra, Martin Lustig, Karel Malec 
 Předseda vyzval účastníky VH ke kandidatuře do předsednictva, SK a jako delegáti na konferenci 

LAA 
 
 Projev prezidenta LAA J. Brskovského 

- konference LAA změna místa v jídelně Kovošrotu (sídlo LAA) 
- vyzvednutí výsledků reprezentantů paraglidingu 

- informace o dění v aeroklubu 

- rozdělení vzdušného prostoru – obsazení J. Čech parašutisty 

- význam asociace při rozdělování vzrušného prostoru a prezentaci českého letectví 

 

 Aleš Trtil seznámil VH se zprávu o činnosti předsednictva za období 12. 11. 2011 – 17. 11. 2012 

- zpráva o činnosti svazu byla Valnou hromadou schválena prostou většinou hlasů 

 

 Jakub Havel seznámil VH se zprávou o činnosti sportovní komise za období 12. 11. 2011 – 17. 11. 

2012 

- zpráva o činnosti sportovní komise byla Valnou hromadou schválena prostou většinou hlasů 

 

 Linda Mišková seznámila VH se zprávou o hospodaření svazu za období 12. 11. 2012 – 17. 11. 

2012 

- J. Koubík – informoval o programu 5 MŠMT – Státní podpora sportu – podporu sportu (svazů, 

kteří mají oficiální reprezentaci) převzalo MŠMT namísto Sazky, LAA tímto dosáhla na 

finanční podporu, kterou bychom mohli mít každý rok. 

Proto pokud nosíte v hlavě nápad na uspořádání sortovní akce, buďte připraveni!! 

- zpráva o hospodaření svazu byla Valnou hromadou schválena prostou většinou hlasů 

 

 Petr Chromec seznámil VH se zprávou o hospodaření reprezentace za období 12. 11. 2012 – 17. 

11. 2012 

- zpráva o hospodaření svazu byla Valnou hromadou schválena prostou většinou hlasů 

 

 Klára Beranová prezentovala zprávu HIPL LAA ČR 

- počet členů LAA, počet vydaných PP, nehodovost 

- výukové video „Paragliding bezpečně“ (odkaz na youtube) nové stránky LAA (ještě nejdou) 

- video meteorologie (také ve 3D) 

- chystaná akce záložka Praha (s lanovkou) 

 

 Mirek Volný seznámil VH se zprávou o programu talentované mládeže  za období 12. 11. 2012 – 

17. 11. 2012 

- zpráva o hospodaření svazu byla Valnou hromadou schválena prostou většinou hlasů 

 



 

 Miroslav Fejt seznámil VH o dění v EHPU 

- soutěžní létání, certifikace padáků 

- problém v Německu s pojištěním provozu paraglidingu 

 

 příspěvek Marka Jánošíka (předseda svazu PG LAA SR) 

- letové prostory na severním Slovensku, potřeba dodržovat omezení, mít u sebe alespoň 

dvoumetr 

- létání na Slovenku – čeští piloti můžou lítat bez speciálního povolení (IPPI karty) 

 
Diskuze 
 

 Návrh možnosti vegetariánského občerstvení pro následující VH 
 
Kamil Konečný – CIVL 

- představení AAT disciplín na zasedání (jediní Bulhaři podporovali pro FAI řád) 
- do půlky prosince návrhy na zasedání CIVL 
- problematika certifikace závodních padáků – nová definice competition class  

 
Jiří Koubík 

- informace o soutěžním lítání a pojistné produkty pro rok 2013 
- pojištění odpovědnosti provozu navijáků (max. krytí 1.000.000,-) – rámcová smlouva s LAA 

pro všechny navijáky (pojištěný by byl navijákař 60, nebo 30 navijáků) pojistná suma 30.000,-  
- ještě nejsou kompletní pojistné podmínky 
- opětovné tisknutí ICAO mapy 1:50000 pro vzdušný prostor České i Slovenské republiky 

Mirek Volný – pojištění navijákáře ve výcviku? Koubík: Zodpovídá a bude zodpovídat starší navijákář. 
M. Procházka- proč je pojištění u LAA pouze do 150 kg, musí se pojišťovat u AXA Kossen? – jiný 
pojistný produkt nabízený LAA do 300 kg, nebo pojištění pro tandemy 
 
Martin Lustig – vydávání a rozesílání Pilota i v pdf formátu 
Reakce J. Brskovského – Ne, pilot je jediná členský titul, nechceme ho šířit veřejně. Mělo by to i dopad 
na formu časopisu. Nedělejme to, poškodíme asociaci a časopis jako takový. 
M. Šnajberg – přístup do časopisu na přihlášení člena LAA 
M. Oros – nechceme zrušit tištěnou verzi, chceme zpřístupnit pilotům elektronickou podobu a archiv 
M. Lustig – jedná se o pouhou kopii pro člena s možností stažení a nemožností distribuování, 
primárně požadujeme zpřístupnění Pilota v elektronické podobě 
M. Jánošík – rozhodně zabezpečená forma, jinak odpadne poptávka na slovenském trhu 
- z tohoto bodu vznikl úkol pro delegáty na konferenci LAA 
 

 Předseda svazu poděkoval členům předsednictva a sportovní komise za jejich činnost  
 

 Míra Oros – odměna předsednictva, odměňovat se nebudeme, návrh odměny 10.000,- 
předsedovi, valná hromada schválila prostou většinou 

 
představení nových kandidátů do předsednictva, SK a delegátů na konferenci LAA ČR 
kandidáti do předsednictva svazu PG  
Aleš Trtil 
Linda Mišková 
Míra Oros 
David Bzirský 



Vítězslav Fedra 
Robert Kulhánek 
Petra Slívová 
Martin Lustig 
Petr Kostruhun 
 
Kandidáti do sportovní komise svazu PG 
Jakub Havel 
Petr Chromec 
Stanislav Klikar 
Jenda Krátký 
Hynek Obořil 
Pavel Iker 
Petr Kostrhun 
Ondřej Krupa 
 
 
Kandidáti na delegáty konference LAA ČR 24. 11. 2012 
Aleš Trtil 
Miroslav Oros 
David Bzirský 
Vítězslav Fedra 
Robert Kulhánek 
Jakub Havel 
Kamil Konečný 
Petr Chromec 
Petra Slívová 
Filip Vyskočil 
Jiří Kutil 
Hynek Obořil 
Antonín Plátěnka 
Jaroslav Baláš 
 
Valná hromada zvolila předsednictvo ve složení: Aleš Trtil, Linda Mišková, Miroslav Oros, Vítek Fedra, 
David Bzirský a Robert Kuhlánek 
Valná hromada zvolila sportovní komisi ve složení: Jakub Havel, Petr Chromec, Stanislav Klikar, Jenda 
Krátký a Hynek Obořil (Hynek Obořil a Ondra Krupa získali v první volbě stejný počet hlasů, v druhém 
kole zvítězil Hynek Obořil) 
Valná hromada zvolila následující delegáty na konferenci LAA ČR: Aleš Trtil, Miroslav Oros, David 
Bzirský, Vítězslav Fedra, Robert Kulhánek, Jakub Havel, Kamil Konečný, Petr Chromec, Petra Slívová 
 
 
Valná hromada odsouhlasila usnesení většinou hlasů 
 

V Horní Cerekvi 17. 11. 2012 

Zapsala Linda Mišková 

  

 



 


