Zpráva o činnosti Svazu PG
za rok 2020

Usnesení z VH 2019
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Závěrečné usnesení:
VH Svazu PG navrhuje do kontrolní a revizní komise LAA současné členy kontrolní a revizní komise
LAA–návrh byl schválen prostou většinou
VH ruší limit 50.000 Kč pro fond podpory startovišť a dává předsednictvu mandát podporovat vznik
a údržbu startovišť libovolnou částkou z prostředků svazu PG LAA ČR.–návrh byl schválen prostou
většinou.
VH ukládá zástupcům svazu PG na Radě LAA podat návrh možnosti odhlášení tištěné formy časopisu
Pilot. Pro: 15, zdrželo se: 14, proti: 32 –návrh byl zamítnut.
VH svazu PG ukládá delegátům Svazu PG prosazovat na Radě LAA ČR a Konferenci LAA ČR digitalizaci
jednoduchých úkonů správy (prodlužování pilotních průkazů, technické průkazy, atd.) -návrh byl
schválen prostou většinou.
Úkoly pro Předsednictvo Svazu PG:
VH Svazu PG vyzívá předsednictvo na podporu Kristýny Takáčové a akrobatického létání na úrovni
obdobné reprezentantům v ostatních kategoriích paraglidingu (XC a ACC).
VH svazu PG ukládá předsednictvu pokusit se zkvalitnit obsah časopisu Pilot a nominovat druhého
zástupce do redakční rady (motivace autorů, možnost překladů zahraničních článků, atd.)
Průzkum Miroslava Volného jako zástupce v redakční radě časopisu Pilot –členové VH odhlasovali
prostou většinou mít možnost nastavit třetí adresu pro zasílání časopisu Pilot

VH Svazu PG navrhuje do kontrolní a revizní komis LAA ČR
současné členy kontrolní a revizní komise LAA ČR
• Kontrolní a revizní komise zůstává v tomto složení i další volební období

VH ruší limit 50.000 Kč pro fond podpory startovišť a dává
předsednictvu mandát podporovat vznik a údržbu startovišť
libovolnou částkou z prostředků svazu PG LAA ČR.–návrh byl
schválen prostou většinou
• K 19.10.2020 byl z fondu startovišť podpořen vznik startoviště Smilov JZ v
Krušných horách a to částkou 40 000,- a rozšíření startoviště Skalka částkou
75 000,• Do konce roku projednáme žádost na podporu rozšíření startoviště Skalka
v Beskydech
• Očekáváme žádost na podporu startoviště Prašivá
• Limit 50 000,- bude tedy překročen, ale podpoříme 3 startoviště.

VH svazu PG ukládá delegátům Svazu PG prosazovat na Radě LAA
ČR a Konferenci LAA ČR digitalizaci jednoduchých úkonů správy
(prodlužování pilotních průkazů, technické průkazy, atd.) -návrh
byl schválen prostou většinou
•
•
•
•
•

Zástupci Svazu PG otevřeli na Radě LAA jednání o možné digitalizaci
Došlo k prověření možné digitalizace, především u Ministerstva dopravy
Celý rok probíhají jednání a možné změně
Digitalizaci mírně pomohla situace okolo pandemie
V budoucnu lze očekávat další změny a větší digitalizaci, avšak jednání s
MD jsou v tomto poměrně složitá

VH Svazu PG vyzívá předsednictvo na podporu Kristýny Takáčové
a akrobatického létání na úrovni obdobné reprezentantům v
ostatních kategoriích paraglidingu (XC a ACC).

• Kristýna Takáčová byla podpořena částkou 45 000Kč z rozpočtu
reprezentace.

VH svazu PG ukládá předsednictvu pokusit se zkvalitnit obsah
časopisu Pilot a nominovat druhého zástupce do redakční rady
(motivace autorů, možnost překladů zahraničních článků, atd.)
• Předsednictvo vymyslelo motivační klíč odměn pro členy redakční rady,
který zohledňuje celoroční práci, účast na redakčních radách a aktivní
přístup ve shánění článků.
• Bylo vypsáno výběrové řízení na členy redakční rady
• Do redakční rady jsme dostali 3 zástupce Svazu PG (nejvíce ze všech svazů)
• Zástupci v Redakční radě 2020 (Miroslav Volný, Linda Mišková, Jiří
Zábranský)
• Do časopisu se povedlo dostat několik překladů ze zahraničních časopisů
• Členové redakční rady aktivně vyhledávají autory, kteří mají chuť napsat
reportáž nebo jiný článek
• Paragliding zabírá nyní větší část časopisu, bohužel stále tu zadní ☺

Průzkum Miroslava Volného jako zástupce v redakční radě
časopisu Pilot –členové VH odhlasovali prostou většinou mít
možnost nastavit třetí adresu pro zasílání časopisu Pilot
• Tento bod byl zamítnut na Radě LAA přehlasováním zástupci ostatních
svazů

Volby členů předsednictva
• 9.11.2019 bylo na VH hromadě zvoleno
předsednictvo ve složení:
• Jiří Bečvář, Jakub Havel, Michal Šneiberg,
Kamil Konečný, David Bzirský, Linda Mišková
• Předsedou byl zvolen Jiří Bečvář
• SK zastupuje v předsednictvu Hanka Dlasková

Počet schůzí
• Předsednictvo se sešlo na 13 schůzkách prostřenictvím Skype
konference
• Průměrný čas schůze 3 hodiny
• Celkový čas cca 39 hodin
• Všechny schůze usnášení schopné
• Mimo schůze pracují členové předsednictva samostatně na
jednotlivých úkolech, které si stanovují na schůzích
• Dále jsme neustále v kontaktu prostřednictvím aplikace
WhatsApp pro rychlé řešení snažších úkolů, které nevyžadují
projednání na schůzi

14.11.2019
• Kontrola čerpání z dotace Sport – doladění finálních položek
• Řešení přesné podoby smlouvy pro podporu terénů z dotace Sport
tak, abychom zajistili skutečné využití této dotace na podporu
daného terénu (např. nájemné, odnětí z funkce lesa, údržba, apod.).
Na podporovaných terénech dále požadujeme slevu na startovném
pro členy Svazu PG a bezplatné organizování soutěží Svazu PG.
• Nový Svazový web – Jiří Bečvář si vzal za úkol provést analýzu
současného webu a sepsat představy o novém
• Časopis Pilot – informace o počtu členů v redakční radě, první
návrhy motivačního klíče
• Nominace na leteckého sportovce roku 2019 – navžení Vlastimil
Kricnar, Markéta Tomášková, Jan Jareš

20.11.2019
• Předsednictvo seznámeno s návrhem Rady LAA na zdražení
prodloužení platnosti PL z 50Kč na 300Kč, tak jako je tomu u
ostatních odborností, jelikož se jedná o shodný úkon správy LAA.
Platnost zůstává 10 let.
• Informace o zamítnutí žádosti na umožnění zadávat třetí adresu pro
zasílání časopisu Pilot
• Informace o úspěšném odeslání žádostí na podporu reprezentace a
programu Talent pro rok 2020
• Informace o prosazování digitalizace správy LAA – LAA začala jednat
s MD o možnostech v tomto směru. Je jasné, že tento krok nebude
snadný, ale na Radě LAA se ho podařilo prosadit a začaly dělat první
kroky k digitalizaci správy LAA
• Odhlasována finální podoba smlouvy na podporu terénů z dotace
Sport a také částka k rozdělení

19.12.2019
• Předsednictvo vypsalo VŘ na členy Redakční rady
časopisu Pilot
• Předsednictvo odsouhlasilo klíč odměňování členů
Redakční rady
• Předsednictvo potvrdilo dočerpání dotačních titulů
Sport a Repre
• Jiří Bečvář informoval předsednictvo o problému s
cestovním pojištěním od LAA, kdy pojištěný pilot
nemusí být ihned v seznamech pojištěných u pojišťovny
– LAA v tomto jedná s pojišťovnou, aby tyto případy
komunikovala s rejstříkem LAA, který má aktuální
informace

8.1.2020
• Předsednictvo obdrželo 3 nabídky na členství v Redakční radě –
všechny tři přijalo. Od roku 2020 jsou členy RR – Linda Mišková,
Miroslav Volný, Jiří Zábranský
• Předsednictvo projednalo na podnět Teamleadera ACC zařazení
Kvida Hadaše do rozšířené reprezentace ACC – zamítnuto pro malé
zkušenosti a projednána možnost případné podpory
• Projednána žádost Teamleadera ACC na podporu účasti týmu na
PGAWC v Indii na konci února – předsednictvo odsouhlasilo
podporu 4 pilotů
• Předsednictvo pověřilo Hanku Dlaskovou kontrolovat došlé faktury
za proběhlé akce tak, aby se k účetní na LAA dostávali faktury
účetně v pořádku. Broňa Haničáková nestíhá na konci roku všechno
kontrolovat.
• Předsednictvo připravilo podklady pro žádost o dotaci Sport

3.3.2020
• Předsednictvo připravilo podklady pro žádost
o dotaci Repre
• Linda Mišková informovala předsednictvo o
průběhu redakčních rad
• Jakub Havel informoval předsednictvo o
aktualizaci webu Vítr aktuálně – zařazení sond
podporovaných Svazem PG

16.3.2020
• S ohledem na rozhodnutí vlády a stanovisko
LAA ČR, rozhodlo Předsednictvo Svazu PG ve
spolupráci se Sportovní komisí PG o dočasném
suspendování letů v ČPP od 16.3. včetně, do
odvolání. V tomto období nebudou žádné lety
schválené do soutěže a rankingu.
• Do odvolání mimořádných opatření se
odkládají také ostatní soutěže podporované
Svazem PG.

1.4.2020
• Předsednictvo prodiskutovalo aktuální situaci
ohledně Covid-19
• Předsednictvo prodiskutovalo situaci okolo
dotačních titulů –stále nemáme žádné zprávy
o výši a termínu přidělení dotace
• Předsednictvo informovalo zájemce o finanční
podporu akcí o situaci okolo dotací a odložilo
jejich podporu na později, až bude jasno o
přidělené dotaci

6.4.2020

• Předsednictvo odsouhlasilo spuštění ČPP

17.6.2020
• Jiří Bečvář informoval předsednictvo o bodech z Rady LAA
- Info o obdržení dotace Repre
- Info o přidělení dotace Sport – stále nejsou informace!!! Dotazy na
MŠMT odpovězeny v rovině bez jasné informace. Čekáme.
- Info o možnosti prodloužení PP přes email
- Termín LAA Sobě 28.8.2020
• Předsednictvo odsouhlasilo jednorázovou odměnu Petru Chromcovi
za přeprogramování webu pro Ranking
• Předsednictvo projednalo stížnost PG Klubu Brno – předsednictvo
se jí nebude zabývat, jelikož se stížnost netýká Svazu PG
• Předsednictvo schválilo podporu Stanislavu Mayerovi na Hike and
Fly z dotace Repre

1.9.2020
• Úprava položek pro dotaci Sport – přidělená
částka je nižší než žádost – snížení podpory
jednotlivých akcí
• První projednání vyhlášení ČPP, které se možná
nebude moci uspořádat, kvůli zpřísňujícím se
opatřením
• Hana Dlasková seznámila předsednictvo s
výsledkem výběrových řízení na dodávku
vybavení pro reprezentaci XC
• Odsouhlasení spuštění akcí na přebalování ZP
• Odsouhlasení položek čerpání dotace Talent

22.9.2020
• Předsednictvo stanovilo likvidační komisi pro vyřazení
reprezentačního majetku – Jiří Bečvář, Jiří Hanč, Michal
Šneiberg, Hana Dlasková
• Další projednání o vyhlášení ČPP-rozhodneme do konce zaří
• Předsednictvo projednalo žádost o podporu terénu Smilov
a vyžádalo si více podkladů – náklady
• Jednání o uspořádání VH – zatím zůstává původní varianta
• Předsednictvo projednalo možnost napsaní článku o
úrazovém pojištění od Martina Brůhy do časopisu Pilot-úkol
pro zástupce RR
• Hana Dlasková seznámila předsednictvo s výsledky VŘ na
dodávku materiálu pro repre ACC

13.10.2020
• Předsednictvo odsouhlasilo finální podobu položek čerpání z dotace Sport
pro MŠMT s ohledem na současnou situaci okolo Covid-19.
• Předsednictvo odsouhlasilo finální podobu položek čerpání z dotace Repre
pro MŠMT .
• Předsednictvo zamítlo žádost Veroniky Culkové na navýšení podpory pro
závod Šumavská palačinka nad rámec dohodnuté podpory.
• Předsednictvo projednalo situaci okolo Valné hromady - v tuto chvíli
doufáme, že se VH 2020 uskuteční v řádném termínu. V případě, že to
nebude možné, uskuteční se VH v nejbližším možném náhradním termínu,
který zveřejmíme s dostatečným předstihem. Pokud se nepovede
uskutečnit náhradní termín do 31.3.2021, zváží předsednictvo možnost
uspořádat VH elektronicky.
• Předsednictvo schválilo podporu za rozšíření startoviště Skalka v
Beskydech z fondu podpory startovišť (Svazové prostředky) a to ve výši 75
000Kč. Náklady na rozšíření a úpravu přesahují 200tis.-

Shrnutí
•

•
•
•

Dlouhodobě se předsednictvu daří důkladným zpracováním žádostí o dotační tituly získávat tyto
prostředky v dostatečné výši a tím šetřit svazové postředky. V roce 2020 předsednictvo podpořilo
všechny ligové závody v XC a ACC, které se po letech těší velké oblibě a jsou naplněné. Dále
předsednictvo podporuje i ostatní soutěže jako HaF, Katusha, Beskydské Faiky a podobné.
Dlouhodobě běží podpora vlekání. Od roku 2018 pokračuje podpora terénů.
Jako v minulých letech podporujeme vývojáře aplikace XC Track, bezpečnostní semináře jako je
Parasem a Akce Záložka a dotujeme přebalování ZP po naše členy.
Díky smlouvě s terény, které podporujeme z dotace Sport mají členové svazu PG levnější startovné
na těchto terénech a tyto terény mají více prostředků na placení nájmů, údržby a podobně.
Členové Svazu PG mají také levnější startovné na všech ligových závodech a zdarma soutěží v ČPP.
Ze svazového rozpočtu jsme v roce 2020 podpořili dvě startoviště v celkové částce 115tis. Kč.
Detaily o hospodaření najdete ve zprávách o hospodaření.

•

Vytvořil Jiří Bečvář, 18.10.2020

•
•
•

