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Usnesení z Valné hromady svazu paraglidingu LAA ČR konané v Třešti 12. 11. 2016 
 
Počet účastníků valné hromady s právem volit: 53 + hosté (Jiří Koubík-ředitel správy LAA, Jan Hájek-
hlavní inspektor paraglidingu LAA ČR, Lenka Trojanová-svaz ZK) 
 

 Valná hromada zvolila členy mandátové komise (Hana Dlasková, Jana Nováková, Iva Balaková) a 
návrhové komise (Vítek Fedra, Veronika Culková, Martin Janošík) 

 Valná hromada přijala předložený program  
 Valná hromada přijala zprávu o činnosti předsednictva. 
 Valná hromada přijala zprávu o činnosti sportovní komise. 
 Valná hromada přijala Zprávu o hospodaření Svazu PG. 
 Valná hromada přijala Zprávu o čerpání finančních prostředků Svazu PG pro sportovní 

reprezentaci. Částky uvedené ve zprávě o hospodaření s prostředky sportovní reprezentace jsou 
momentálně pouze návrhy, kterými se dále bude zabývat předsednictvo. 

 Valná hromada přijala Zprávu hlavního inspektora paraglidingu. 
 Valná hromada přijala Zprávu o Programu Sportovních talentů v PG. 
 Valná hromada přijala zprávu zástupce LAA ČR při jednáních organizací komise EHPU a nadále 

podporuje účast zástupců LAA ČR v mezinárodních komisích 
 Valná hromada přijala zprávu Jakuba Havla o podpoře větrných sond  
 Valná hromada přijala zprávu Aleš Trtila o situaci s činností hlavního inspektora paraglidingu.  

 
 
 
Cíle, úkoly a závěry: 
  

 Valná hromada ukládá předsednictvu svazu PG LAA ČR provést revizi sportovního řádu. 

 Vzhledem k současné situaci podpory reprezentace navrhuje, aby valná hromada pověřila 
předsednictvo, aby nadále podporovalo kategorii žen. 

 Valná hromada ukládá předsednictvu vyčlenit  prostředky na individuální přípravu v roce 2016 
Markétě Tomáškové za medailovou pozici na ME2016 v ACC. 

 Valná hromada pověřuje předsednictvo sestavením pracovní skupiny, která bude mít za úkol se 
osobně sejít a společně nastavit klíč pro rozdělení prostředků do budoucna tak, aby podporoval 
aktuálně činné závodníky.  

 Valná hromada souhlasí se vznikem zájmového seskupení se zájmem o specifickou činnost „hike 
& fly” uvnitř svazu PG. 

 Valná hromada vyjádřila spokojenost s činností Hlavního inspektora paraglidingu Mg.r Jana 
Hájka. Valná hromada dospěla k závěru, že není v zájmu řádného fungování Svazu paraglidingu 
změna na pozici Hlavního inspektora paraglidingu a vyjádřila nesouhlas s návratem bývalé hlavní 
inspektorky paraglidingu LAA ČR Kláry Beranové na tuto funkci. Valná hromada dospěla k závěru, 
že výkon funkce hlavního inspektora Svazu paraglidingu realizovaný formou aktivistické činnosti 
člena svazu je z důvodu provozních, ekonomických i spolkových pro Svaz paraglidingu účelnější a 
výhodnější, než výkon této funkce pracovníkem LAA. Z tohoto důvodu valná hromada nesouhlasí 
se zřízením pracovního místa pro výkon funkce Hlavního inspektora svazu paraglidingu LAA ČR. 
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Volby do předsednictva 
Aleš Trtil (PL360181)   51hlas   
Linda Mišková (PL430096)   49 hlasů 
Jiří Bečvář (PL430131)   49 hlasů 
David Bzirský (PL040154)  48 hlasů 
Jakub Havel (PL480001)   41 hlas 
Michal Šneiberg (PL260105)  41 hlas 
Náhradníci: 
Miroslav Oros    16 hlasů 
Petra Slívová       6 hlasů  
 
 
Volby do sportovní komise 
Stanislav Mayer (PL520115)  51 hlas 
Vlastimil Kricnar (PL430168)  41 hlas 
Jan Jareš (PL530066)   39 hlasů 
Hana Dlasková (PL420042)    35 hlasů 
Veronika Culková  (PL480120)  31 hlas 
Náhradníci 
Tomáš Brauner   25 hlasů 
Petra Slívová   12 hlasů 
 
Volby delegátů na Konferenci LAA 
 Aleš Trtil (PL360181)  47 hlasů 
Lucie Lednik (PL505050)  40 hlasů 
Stanislav Mayer (PL520115) 34 hlasů 
Tomáš Lednik   (PL130048) 32 hlasů 
Linda Mišková (PL430096) 31 hlasů 
Jiří Bečvář (PL430131)  28 hlasů 
Jakub Havel (PL480001)  27 hlasů 
Hana Dlasková  (PL420042)   25 hlasů 
Náhradníci 
Miroslav Oros   25 hlasů 
David Bzirský   24 hlasů 
Karel Kůta   18 hlasů 
Vlastimil Kricnar  17 hlasů 
Petra Slívová   16 hlasů 
Veronika Culková  15 hlasů 
Jan Jareš   11 hlasů 
Norton Slovak   10 hlasů 
 
 
Valná hromada schválila usnesení prostou většinou. Valná hromada byla ukončena v 16:45. 
Zapsala: Linda Mišková  
Schválil: Aleš Trtil, Jakub Havel 
 


