
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL

Číslo: 1-2018

Datum jednání:
18. 1. 2018

Místo jednání:
Praha

Přítomni: Petrové: Beneš, Čejka, Polách, Tuček a Lenka Trojanová

Omluven: všichni přítomni

Program:

1. Zpráva o obdržení dotace MŠMT pro sport na rok 2017 
2. Výzva - projekty na podporu zl v r. 2018
3. Sportovní licence FAI pro reprezentační tým 
4. Team leader pro výjezd pilotů reprezentace na ME v Krushevu 2018
5. MČR 2018 - termín 
6. Nominace do soutěže letecký sportovec roku 2018
7. Povolenka k výjezdu na Černou horu

Zápis:

1. Zpráva o obdržení dotace MŠMT pro sport na rok 2017 

Svaz zl obdržel v prosinci 2017 dotaci MŠMT pro sport. Z celkové částky cca 803 000kč bylo cca
497 000kč čerpáno na činnost reprezentačního družstva. Cca 306 000 kč bylo použito na 
organizaci programů pro sportování veřejnosti a výcviku začínajících pilotů. (Bližší informace 
podává Broňa Haničáková, Lenka Trojanová)

2. Výzva - projekty na podporu zl v r. 2018

Svaz zl vybízí zájemce z řad svých členů k organizování sportovní činnosti. Připravte a 
uskutečněte projekty podporující náš milovaný sport - létání na závěsných kluzácích. Stejně 
jako v minulých letech nabízíme, pro sezónu 2017 – 2018, možnost financování Vámi 
navržených a uskutečněných projektů a to z dotace MŠMT. 

Pokud dotace MŠMT letos nebude našemu sportu přidělena, padá financování projektu na jeho 
gestory resp. účastníky. Vzhledem na každoroční nejistotu v přidělení či nepřidělení dotace se 
předsednictvo Svazu zl rozhodlo, garantovat pro schválené projekty finanční podporu ve výši á 
5000kč z peněz svazu. Gestoři jednotlivých projektů se tak mohou spolehnout, že v případě 
schválení a uskutečnění jejich řádně podaných projektů, obdrží alespoň nějakou částku na 
úhradu nákladů spojených s organizací a průběhem projektu.

Zaslané návrhy by měly obsahovat: 
1) Stručný popis připravované akce a její přínos pro ZL
2) Předpokládaný počet účastníků 
3) Termín a místo konání akce 
4) Gestora odpovědného za průběh a vyúčtování 
5) Hrubý rozpočet (nájmy, mzdy, služby, ostatní)  

  
Řádný termín pro zaslání návrhu projektu je do 31.3. 2018. Rozhodnutí o schválení projektu 
očekávejte do jednoho měsíce po jeho zaslání předsednictvu.
 
Termín rozhodnutí MŠMT o přidělení prostředků pro rok 2018 zatím není znám. 



3. Sportovní licence FAI pro reprezentační tým 

Svaz ZL pro sezónu 2018 objedná a uhradí FAI Sporting Licence všem pilotům reprezentace ČR 
(top ten). 

4. Team leader pro výjezd pilotů reprezentace na ME v Krushevu 2018

Team leaderem výjezdu reprezentačního družstva na mistrovství Evropy v závěsném létání 
2018 byl předsednictvem navržen a schválen Dan Vyhnalík. (Bližší informace podává Petr 
Beneš)

5. MČR 2018 - termín 

Mistrovství České Republiky v roce 2018 proběhne na Slovensku v rámci tradiční a zavedené 
soutěže Pohár Podbrezové. Terén: Nízké Tatry, Kráľova hoľa. Termín: 12. - 18. srpna. Náhradní 
termín (v případě nepříznivé předpovědi počasí): 18. - 24. srpna. (Bližší informace podává Petr 
Čejka)

6. Nominace do soutěže letecký sportovec roku 2018

Předseda svazu závěsného létání Petr Tuček po pečlivém rozmyslu, nominuje do soutěže 
Letecký sportovec roku 2017 v kategorii „Svaz závěsného létání“  Petra Beneše, Dana 
Vyhnalíka a Petra Polácha. Petra Beneše především za zisk titulu mistra světa v závěsném 
létání v. r. 2017, za třetí místo na soutěži špičkové kvality Spring meeting 2017.  Dana 
Vyhnalíka především za celkově čtvrté místo na MS v Brazílii za první místo na MČR v ZL, za 
první místo Hessische Landes Meisterschaft 2017 a za dlouhodobě stabilní a celkově výborné  
soutěžní výsledky, Petra Polácha za první místo v Poháru ZL, za celkově desáté místo na MS v 
Brazílii. Dále do soutěže Skokan roku nominuje Lenku Trojanovou za účast a nezanedbatelné 
výsledky na bodovaných soutěží a za postup na celkově dvanácté místo v žebříčku pilotů ČR. 
Do soutěže o titul hlavní - Letecký sportovec roku 2017 celé LAA, je za navrácení světového 
mistrovského titulu zl po 22 letech do České republiky nominován Petr Beneš. (Bližší informace 
podává Petr Tuček)

7. Povolenka k výjezdu na Černou horu

Petrem Tučkem a Broňou Haničákovou byly zajištěny čtyři povolenky k výjezdu na startoviště 
na Černé hoře. Jako obvykle jedna bude umístěna v schránce v Lánově, jedna v Rudníku. 
Očekáváme návrhy na umístění zbývajících dvou. (Bližší informace podává Petr Tuček)

Předseda Petr Tuček – 00420 603 818 814, aviatik@avitik.cz
Petr Beneš – 00420 777 589 404,  benesak@post.cz
Petr Čejka – 00420 777 123 543, petr.cejka@volny.cz
Petr Polách – 00420 775 688 904, polach.pp@gmail.com
Lenka Trojanová – 00420 736 446 508, leny.trojanova@gmail.com

Zapsala Lenka Trojanová
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