
Usnesení VH Svazu paraglidingu dne 10.11.2018, Třešť 
 

1. VH zvolila prostou většinou návrhovou komisi ve složení Kamil Konečný, Vítězslav 
Fedra, Radek Šimoník. 

2. VH zvolila prostou většinou mandátovou komisi ve složení Anežka Jančová, Jana 
Sedlářová, Pavel Sedlář. 

3. VH schválila program VH prostou většinou. 
4. Vzpomínka na prezidenta LAA Jana Brzkovského (video), vzpomínka na Tomáše 

Lednika. 
5. J.Hájek přednesl zprávu hlavního inspektora paraglidingu. 
6. Informace ze správy LAA přednesl Jiří Koubík (ředitel správy LAA) - VH bere zprávy 

na vědomí. 
7. Aleš Trtil přednesl zprávu o činnosti předsednictva, úkoly z VH 2017 byly splněny 

-VH přijímá zprávu předsednictva prostou většinou.  
8. Zpráva o činnosti SK přednesla Hana Dlasková  

- VH přijímá zprávu sportovní komise prostou většinou. 
9. Zpráva o hospodaření Svazu PG byla přednesena Alešem Trtilem  

- VH přijímá zprávu o hospodaření Svazu PG prostou většinou. 
10. Zpráva o hospodaření reprezentace byla přednesena Hanou Dlaskovou  

- VH přijímá zprávu hospodaření reprezentace prostou většinou. 
11. Zprávu o programu a hospodaření TM přednesl Jiří Bečvář 

- VH přijímá zprávu prostou většinou. 
12. Zprávy o účasti delegátů v mezinárodních organizacích (M. Fejt, K. Konečný)  

- VH bere zprávy na vědomí. 
 
 

13. Diskuze: 
 
- Návrh Svazu PG - Aleš Trtil kandidát na prezidenta LAA ČR. 
- Report - video Hike and Fly 2018 (M.Oros),  
  informace o příštím termínu Hike and Fly 25.9.2019. 
- A.Trtil - informace o podpoře terénů: Stanovena pravidla - musí být konkrétní 

správce terénu, podpora musí být vázána na pilota a výkon(zjistitelné z ČPP) kvůli 
prokazatelnosti, zpětně musí správce terénu prokázat na co byly finance použity. 

- K.Kabát - informace o činnosti BLK - správa startovišť.  
- Upřesnění informací o možnosti čerpání podpory terénů (Trtil) 
- p.Smrčka - prezentace UL horkovzdušných balónů. 
- Diskuze k žádosti p.Smrčky o možnosti zařazení UL horkovzdušných balónů jako 
  zájmového uskupení v rámci Svazu PG. 
- Možnost zasílání informační SMS nebo e-mail před ukončením platnosti pilotního  

              průkazu (J.Hanč) – nebude hlasováno -informační e-mail je rozesílán, žadatel nechť  
              ověří aktuálnost své e-mail adresy v rejstříku pilotů. 

- Zajištění možnosti zrušit zasílání časopisu Pilot při zachování výše členského  
              příspěvku. (J.Hanč) 

- Aktualizace stránky Vítr aktuálně na webu LAA. (J.Hanč) 



- R.Šimoník - informace o možném novém konceptu pořádání České ligy PG XC ve 
spolupráci s poláky a slováky. 

 
 

Volby Předsednictvo - kandidáti  
● Aleš Trtil 
● David Bzirský 
● Jakub Havel 
● Michal Šneiberg 
● Jiří Bečvář 
● Kamil Konečný 
● Linda Mišková 
● Jan Slabihoudek 
● David Ohlídal 

 
Volby Sportovní komise - kandidáti  

● Hana Dlasková  
● Petr Polách  
● Vlastimil Kricnar 
● Jan Jareš 
● Ivana Baláková 
● Jaromír Mašek 
● Igor Slovák 
● Jiří Hanč 

 
Volby Delegáti - kandidáti 

●  Aleš Trtil 
●  Jiří Bečvář 
●  Miroslav Oros 
●  Hana Dlasková 
●  Jakub Havel 
●  Jan Jareš 
●  Jan Slabihoudek 
●  Miroslav Fejt 
●  Petr Kuhn 
●  Igor Slovák 
●  Petra Slívová 
 
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 „UL horkovzdušné 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 
 

Valná hromada zvolila: 
 

❖❖ Předsednictvo 
➢ Aleš Trtil - 61 hlasů  
➢ David Bzirský - 52 hlasů  
➢ Jakub Havel - 58 hlasů  
➢ Michal Šneiberg - 53 hlasů  
➢ Jiří Bečvář - 57 hlasů  
➢ Kamil Konečný - 55 hlasů  
➢      náhr. Linda Mišková - 32 hlasů   

 
❖❖ Sportovní komise 

➢ Hana Dlasková - 52 hlasů 
➢ Petr Polách - 56 hlasů  
➢ Vlastimil Kricnar - 45 hlasů 
➢ Jan Jareš - 52 hlasů  
➢ Ivana Baláková - 38 hlasů 

 
❖❖ Delegáti na konferenci LAA ČR 2018 

➢  Aleš Trtil - 64 hlasů 
➢  Jiří Bečvář - 63 hlasů 
➢  Miroslav Oros - 42 hlasů 
➢  Hana Dlasková - 58 hlasů 
➢  Jakub Havel - 58 hlasů 
➢  Jan Jareš - 57 hlasů 
➢  Jan Slabihoudek - 33 hlasů 
➢  Miroslav Fejt - 46 hlasů 

            náhradníci:  
Petr Kuhn 
Igor Slovák 
Petra Slívová 
 

Zúčastnilo se celkem 71 členů Svazu PG 
Valná hromada byla ukončena v 17:00 
 


