
Zápis z valné hromady BLK ze dne 3.9.2021 
PROGRAM: 

1. Seznámení s programem 

2. Volba mandátové a návrhové komise 

3. Zpráva o činnos? -popis aktuálního stavu letových terénů, plány, výčet ak?vit 

4. Zpráva o hospodaření 

5. Volby do výboru spolku – funkci skládá Richard Bojda, navržena Lucie Chy?lová 

6. Diskuse 

7. Usnesení VH 

1) Seznámení s programem 

• K. Kabát seznámil přítomné s navrženým programem VH 

• Návrh programu byl schválen většinou. 

2) Volba mandátové a návrhové komise 

• K. Kabát: Volba mandátové a návrhové komise 

• Zvoleni do mandátové a návrhové komise: Petr Bartek, René Matuš, Petr Šimíček 

3) Zpráva o činnosM 

SKALKA 

• K. Kabát informuje o rozšíření startu a prodloužení odletové plochy 

• K. Kabát apeluje na dodržování pravidel na přistávací ploše Šigutova louka (nevjíždět na 
přistávací plochu, omezení pohybu po louce) 

• K. Kabát apeluje na dodržování správného stylu vyklesávání mimo pozemek pana Mrkvy 

• K. Konečný navrhuje překreslit plán vyklesávání a přistávání na informační tabuli na 
Šigutově louce (pouze krabička) 

• P. Šimíček informuje o nepříjemnostech s parkováním v chatové oblas? před zákazem na 
cestě pod Skalkou 

• K. Kabát navrhuje rozšířit informační řád na přistávací ploše o informace o možnostech 
parkování v okolí 

• P. Kadúch informuje o stále trvající možnos? přistávání na horní přistávací ploše u Lašské 
Boudy 

VELKÝ JAVORNÍK 



• K. Kabát informuje o stále trvající možnos? přistávat na plochách jak v Trojanovicích tak 
ve Veřovicích 

• K. Kabát zopakoval informace o tom, jak se ak?vuje TRAMTVJ (TRAGA VELKÝ JAVORNÍK) 

• K. Konečný apeluje na včasné ohlašování ak?vace TRAGY a informuje o pochvale Aleše 
Tr?la za bezproblémový průběh využívání TRAMTVJ (TRAGA VELKÝ JAVORNÍK) 

ČERNÁ HORA 

• K. Kabát informuje o průběhu projektu nové startovací plochy Černá Hora Jih a 
zároveň o vzhledu nového terénu (startovací plocha, příjezd, cena, přistávací 
plocha) 

4) Hospodaření klubu 

• K. Kabát seznámil přítomné na VH o aktuální stavu účtu BLK a výsledcích hospodaření 

• K. Kabát informuje o rozvahách z let 2017, 2018, 2019 

5) Volby do výboru spolku 

• K. Kabát informuje o odstoupení člena výboru Richarda Bojdy 

• Navržená Lucie Chy?lová byla zvolena většinou 

6) DISKUZE 

• K. Konečný informuje o pravidlech při závodech na terénech BLK – nemožnost využívat 
v dané dny konkrétní letový terén, důvodem jsou požadavky a dotace z LAA a zároveň 
komplikace při startech závodících pilotů vs. Rekreačních pilotů 

• P. Šumbera apeluje v souvislos? s výše uvedeným na lepší komunikaci vedení klubu 
s běžnými piloty 

• K. Konečný seznámil účastníky VH s kritérii vybírání dotací na jednotlivé terény, apeluje na 
přihlašování přeletů ze startovních terénů BLK 

• K. Konečný otevírá diskusi o možnos? rozšíření startu na Velkém Javorníku tzv. Bordovický 
trojúhelník, možnost startů na severní směr, proběhla diskuze o využip (lepší starty pro 
školy a začátečníky), diskuze o možnos? zabezpečení strže pod startem na VJ síp 

• R. Matuš rozvíjí diskuzi o možnos?  SZ startu na VJ (ze strany od Veřovic)a nedoporučuje 
tuto část ke startu 

• M. Vlach informuje o možnostech startů na směr SZ na Černé Hoře, kde je start tolerován 
ale není oficiálně povolen 

• R. Matuš zopakoval podmínky výjezdů na Velký Javorník 



• R. Matuš informuje o stále trvající nemožnos? užívání Macurovy louky jako přistávací 
plochy 

• Výbor BLK poděkoval a udělil pochvalu P. Kadúchovi a R. Matušovi za údržbu meteosondy 
na Skalce a Velkém Javorníku 

• Členové BLK neměli námitky k pokračování v projektu nové startovací plochy Černá Hora 

7) Usnesení valné hromady 

• Členové BLK pověřují výbor, aby pokračoval v jednání o smýcení stromů ze startovací 
plochy Velký Javorník S (tzv. Bordovický trojúhelník) 

Pro:12  

Pro?:0 

Zdržel:5 

• Členové BLK pověřují výbor, aby zjis?l, jaké jsou možnos? startovacích ploch na směr SZ 
v Beskydech 

Pro: 12 

Pro?:4 

Zdržel:1 

• Členové BLK odhlasovali novou členku výboru BLK Lucii Chy?lovou 

Pro:17 

Pro?:0 

Zdržel:0 

Zapsala: Kamila Šimíčková 

Ověřil: Kamil Kabát


