
Zpráva o činnosti Svazu PG 
za rok 2019 



Usnesení z VH 2018 

• Závěrečné usnesení: 
• VH PG nominuje Aleše Trtila jako kandidáta na prezidenta LAA ČR – 

schváleno prostou většinou. Není navržen jiný kandidát. 
• VH PG souhlasí s tím, aby vzniklo zájmové uskupení 

„ULhorkovzdušné balóny“ v rámci Svazu PG - schváleno prostou 
většinou - proti 1, zdržel se 1 

• Úkoly pro delegáty Konference LAA:  
• Svaz PG nominoval Aleše Trtila jako kandidáta na Prezidenta LAA ČR. 

Další úkoly nestanoveny. 
• Úkoly pro Předsednictvo Svazu PG: 
• Zajištění možnosti zrušit zasílání časopisu Pilot při zachování výše 

členského příspěvku - pro 31, proti 30, zdrželi se 10 –zamítnuto 
• Aktualizovat stránku Vítr aktuálně na webu LAA - schváleno prostou 

většinou  



Volby členů předsednictva 

• 10.11.2018 bylo na VH hromadě zvoleno 
předsednictvo ve složení: 

• Aleš Trtil, Jiří Bečvář, Jakub Havel, Michal 
Šneiberg, Kamil Konečný, David Bzirský, náhr. 
Linda Mišková 

• Předsedou byl zvolen Aleš Trtil 

• SK zastupuje v předsednictvu Hanka Dlasková 



Počet schůzí  

• Předsednictvo se sešlo na 10 schůzkách 
prostřenictvím Skype konferenece 

• Průměrný čas schůze 3 hodiny 

• Celkový čas cca 30 hodin 

• Všechny schůze usnášení schopné 

 



6.12.2018 

• 24.11.2018 - Aleš Trtil zvolen konferencí LAA prezidentem 
LAA 

• Jiří Bečvář zvolen předsedou Svazu PG 
• Linda Mišková jako náhradník doplňuje předsednictvo do 

plného počtu 
• Doladění podmínek čerpání dotace na podporu startovišť 

2018 
• Info o vypsaných dotačních programech 
• Info o vyhlášení leteckého sportovce roku 2018 (14.2.2019 

v Praze, 1. Ivana Baláková, 2. Stanislav Mayer, 3. Vlastimil 
Kricnar) 

• Info o vypsaných VŘ na Ligu a MČR 



19.12.2018 

• Uzavření čerpání dotačních titulů 2018 

• Odhlasována změna konání MČR v ACC do 
Beskyd (v rámci Evropského poháru) 

 



9.1.2019 

• Kontrola a aktualizace dokumentů Svazu PG 

• Kompletní aktualizace proběhne po přesunu 
svazového webu na nový server 

 



4.4.2019 

• Úprava pravidel pro půjčování LAA Busu  

• Info SK o nominacích na MS v XC v Makedonii 

• Jednání o podpoře startoviště Špičák  

• Info o podpoře rozšířené reprezentace XC 1.-
20. místo v rankingu 

 



11.4.2019 

• Smlouva o reprezentaci – odeslána 
reprezentantům 

• Úprava dotace pro podporu sportu – snížení 

 



4.5.2019 

• Diskuze o novém nastavení podpory kopců 

 



30.5.2019 
 

• Odsouhlasena podpora webu Cloudbase-
hunters.cz 

• Info o selekci pilotů na MČR – všichni se 
dostanou 

• Odsouhlasena podpora pro Kristýnu 
Takáčovou – akrobacie 

• Odsouhlasena podpora semináře Parasem 

 

 



20.8.2019 

• Odsouhlasena podoba dotazníku – Žádost o 
podporu provozních nákladů startovišť 

• Projednán návrh změny na podporu kopců z 
Fondu podpory startovaček (ze svazového) – 
zrušit limit 50 000Kč/rok 

• Odsouhlasena podpora ČLPG 2019 

• Odsouhlasen nákup elektronické nuly 

• Odsouhlasen návrh na výrobu pevného 
taskboardu pro závody organizované Svazem PG 

 



9.10.2019 

• Příprava VŘ na MČR a ČLPG 

• Příprava programu VH 

• Info o čerpání dotačních titulů 

• Vyhodnocení dotazníku Žádost o podporu 
provozních nákladů startovišť 

 



31.10.2019 

• Info o vypsaných dotačních titulech – odeslány 
žádosti o dotace Repre a Talent PG 

• Doladění úkolů pro VH 2019 

• Diskuze o změně délky mandátu zvoleného 
předsednictva a sportovní komise 

• Určení podmínek pro čerpání podpory terénů 

 


