ZÁPIS ZASEDÁNÍ RADY AK PŘÍBRAM 14.09.2013
Přítomni:
Předseda
VLP
Sekretář
Ekonom
Omluveni:
Jednatel
Para

Petr Šefr
ing. Vojtěch Labuda
Aleš Ludera
ing. Tomáš Kostroun
ing. Jaroslav Hendrych
Pavel Liška
______________________________________________________

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výběr vlečného ULL letounu.
Oprava vrat – Velký hangár.
Odprodej letecké techniky AKPM.
Založení ULL odboru při AKPM.
Dluh Jaromír Hezoučký.
Pavol Černý – úhrada aerovleků.
Příbramský Čundr VI. ročník.
Žádosti:
Pilous Milan – žádost o hostování v AKPM.
------------------------------------------

Úkoly vyplývající z jednání:
1. Domluvit zkušební aerovleky za ULL ALTO.
2. Oprava bude provedena do konce roku (podle počasí).
3. Zorganizovat prodej letadel.
4. Založit ULL odbor.
5. Odloženo do příští schůze rady – chybějící podklady.
6. Projednání způsobu úhrady aerovleků.
7. Termín konání VI. ročníku Příbramského Čundru.
8. Žádosti:
Pilous Milan – pilot PPL, žádost o hostování v AKPM.

odpovídá
Šefr
Staněk Mich.
Labuda
Staněk Mir.
celá rada
Šefr
Labuda

do kdy
co nejdříve
do konce roku
co nejdříve
co nejdříve
příští rada
ihned
12.10.2013

celá rada

dle zápisu

------------------------------------------Po uzávěrce:
9.

21.09.2013 zkušební aerovleky a lety s ULL ALTO 100

Úkoly z předchozích jednání:
1.

G.O. motoru WM IV-III (Z126 OK-DVG).

provedeno
odpovídá

splněno/nesplněno

Ludera A.

rozjednáno

___________________________________________________
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Ad 1)
- Stále probíhá vášnivá diskuse ohledně výběru vhodného ULL pro vlekání větroňů, jako
náhrada za dosluhující Z226. Jako další typ na otestování byl vybrán ULL ALTO, jež by
mohl být dodán i v kategorii ELSA, bude snaha tento typ pozvat (i s pilotem) na LKPM na
provedení testovacích aerovleků. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům ostatních
typů ULL, které by přicházely v úvahu, zatím nebyl jiný typ ULL vybrán.
Ad 2)
- Oprava posuvných vrat u Velkého hangáru - nutná oprava (výměna - nastavení)
zkorodovaných profilových plechů ve spojích s rámy vrat, jedná se o 12 vratových
polí. Opravu provede Michal Staněk. Bude provedena oprava jednoho pole a poté bude
provedena celková kalkulace a rozpočet na kompletní opravu vrat. Dovolí-li počasí měla by
oprava vrat proběhnout ještě do konce tohoto roku.
Ad 3)
- Odprodej letecké techniky AKPM - rozhodnutí o prodeji málo využívaných letadel stále
trvá. (L13SW, VT116, LG425). Prodejem, podáním inzerátů a jednáním se zájemci byl
pověřen V.Labuda. Pokud by o koupi některého z letadel měl zájem někdo z členů AKPM
bude v jednání upřednostněn. Finanční prostředky získané z prodeje těchto letadel budou
případně použity na nákup výkoného klubového větroně a dofinancování nákupu ULL
vlečné.
Ad 4)
- Založení ULL odboru při AKPM - v návaznosti na plánovaný nákup nového ULL, který bude
sloužit na vlekání, výcvik a rekreační létání, Rada rozhodla ustanovit ULL odbor, který bude
sdružovat všechny piloty a žáky ve výcviku ULL. Jako vedoucí tohoto odboru byl osloven
Miroslav Staněk, který tuto nabídku přijal. Po dohodě s Radou AKPM proběhne ustavující
schůze ULL odboru. Pro začátek činnosti je podstatné sumarizovat počty pilotů, instruktorů,
potencionálních uchazečů o výcvik a hlavně podle praktických zkušeností počty pilotů, kteří
si dodělají kvalifikaci TOW, momentálně jí v našem AK nikdo nemá (mimo 1 pilota), aby
jsme měli dostatečnou zásobu pilotů - vlekařů.

Ad 5)
- Dluh Jaromír Hezoučký - opět nevyřešeno, pro chybějící podrobné podklady. Dluh J.H. bude s
definitivní platností dořešen na příští schůzi Rady AKPM.
Ad 6)
- Úhrada aerovleků, Pavol Černý st. - P.Černý v letošní sezoně hojně využíval pro své létání
vlečný letoun AKPM, úhrada vleků probíhala přes jeho rodinu. V zájmu spravedlnosti byla
P.Černému učiněna nabídka stát se členem AKPM a aerovleky hradit podle zařazení do
vybrané kategorie, nebo aerovleky hradit jako nečlen, tedy v komerční sazbě. P.Černý si
vybral hradit aerovleky v komerční sazbě.
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Ad 7)
− VI. ročník Příbramského čundru, memoriál Bédy Staňka - V.Labuda seznámil Radu AKPM
s termínem šestého ročníku, který se bude konat dne 12.10.2013, programem, organizačním
zabezpečením, včetně podání žádosti na ÚCL na pořádání této akce (shoz tenisového míčku
na přesnost). Rada s akcí souhlasí a bude celé akci nápomocna.
Ad 8)
- Žádosti:
Milan Pilous - žádost o hostování v AKPM. Žadatel je členem Aeroklubu Karlštejn a je
držitelem PPL. V AK Karlštejn nemají Z43, kterou dotyčný létá, z těchto důvodů žádá o
hostování v AKPM. Rada s hostováním souhlasí, po splnění podmínek daných
Organizačním řádem AKPM, přihlašovacích formalit a provedení kontrolního letu s
instruktorem na typu Z43.
Po uzávěrce:
Ad 9)
- 21.09.2013 byly provedeny zkušební aerovleky za ULL ALTO 100, které i přes nepříznivé
počasí přilétlo z Kroměříže (i s pilotem). Byl proveden 1 x aerovlek G-103 solo, 1 x
aerovlek G-103 dvojí, 2 x okruh s motorovými instruktory AKPM. Aerovleky včetně
okruhů byly hodnoceny velmi pozitivně. Konečné jednání, který typ ULL a v jakém
provedení bude vybrán proběhne na další schůzi rady.

Příští zasedání rady AKPM se uskuteční XX.XX.2013 v XX:XX v ,“A”
Sepsal: Aleš Ludera
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