
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na pravidelné jarní školení všech 

létajících  pilotů i žáků GACu pro rok 2014 
 

 

 

Bez absolvování tohoto školení a písemného přezkoušení není možné pokračovat 

v praktické činnosti po 31.3.2014. 

 

 

       Jsou k dispozici tři řádné termíny. Všechna školení proběhnou v neděli. 

První termín je  16.2.2014 a je určen hlavně pro plachtaře. Účast plachtařů je 

ţádoucí i v termínech 2.3.2014 a 23.3.2014, ve kterých bude mít navíc 

přednášku ing. Tomáš Janíček pro motorové piloty a ţáky, UL letce a piloty a ţáky 

TMG na téma: Různé druhy leteckých motorů v našich strojích, jejich specifika, 

záludnosti obsluhy, údrţba a moţné závady.    Začátek školení je vţdy od  09:30 hod. 

Konec plánujeme na 17 hod. Školení se bude konat v salonku Restaurace na 

letišti na letišti Benešov-Bystřice. Opozdilci, kteří dorazí  po 10 hod. nebudou 

vpuštěni dovnitř, aby nerušili přednášky.  Budou muset dorazit na náhradní 

termín – a včas. Vzhledem k tomu, že pozdní příchody a předčasné odchody 

praktikují stále stejní letci a jejich nedostatečné znalosti ze školených předmětů pak v 

sezóně nepříjemně ovlivňují jejich schopnosti, nebudeme tolerovat ani předčasné 

útěky se slibem samostudia. Vstup, prezentace do prezenční listiny, placení členských 

příspěvků a případných nedoplatků za létání je od 9:00 hod.. Posnídat můţete 

jablečný štrúdl. 

 

 E-mailem potvrďte Vámi vybraný termín. 

Glider Aerobatic Club, spolek 
letiště Benešov, 257 51 Bystřice 

e-mail: info@gac-ramert.eu 

www.gac-ramert.eu 

 
letový ředitel : Miloš Ramert 

tel: 603 927 241 a 603 453 297 

mailto:info@gac-ramert.eu
http://www.gac-ramert.eu/


 
Po zkušenostech z minulých let, kdy si velká část letců vůbec nepamatovala, 

zda si objednali řízek nebo svíčkovou a těm, co si to pamatovali , tak jejich jídlo 

nezbylo a v hospodě pak měli něčeho nespotřebovaný přebytek, bude letos jednotný 

oběd. 1. termín - svíčková s knedlíkem. 2. termín řízek s bramborovým salátem,  

případně s bramborem. 3.termín - pečené kuře se šťouchanými bramborami. Vyjímky 

jsou moţné - pokud někdo něco zásadně odmítá, dostane jídlo na objednávku. Pokud 

tuhle variantu ale opravdu nutně volit nemusíte, tak s tím kuchyň nezatěţujte. 

 

 

Témata školení : Jako kaţdý rok budou zopakovány nejdůleţitější zásady z 

leteckých předpisů a jejich změny,organizace a bezpečnost všech druhů letového 

provozu v Benešově v souvislosti s Letištním řádem a Koordinační směrnicí pro 

společný provoz s ostatními provozovateli na LKBE. Bude vyhodnocena uplynulá 

sezona z hlediska bezpečnosti letového provozu a připomenuty nejčastější chyby 

pilotů a ţáků z hlediska metodiky i bezpečnosti. Budou zopakovány nejdůleţitější 

nouzové postupy pro kluzáky, motorové kluzáky ,motorové letouny i ULL. A jako 

vţdy budou provedeny rozbory leteckých nehod a událostí za uplynulý rok.                                                                                                     

     

 

Lektoři a program školení :  

I)Jaromír Fatka , ředitel letiště  –  všechny  3  termíny   -  letištní   řád ,  provoz  

                             v okrsku letiště Benešov, sluţba Radio, koordinační směrnice pro 

        provoz více provozovatelů. 

II)Miloš Ramert,letový ředitel GACu – všechny 3 termíny -  organizace  letového  

                             provozu GACu,  nejčastější závady a rizika, plán činnosti na letošní  

                           rok. 

III)Miloš Ramert a instruktoři plachtění   –  všechny  3  termíny  –  zopakování 

                           některých zásad z plachtařské metodiky a létání v termice. 

IV) ing. Tomáš Janíček   - 2. a 3. termín – různé druhy leteckých motorů v našich  

                           strojích , jejich specifika, záludnosti obsluhy, údrţba a moţné 

                           závady. 

V) přibližně od 13:00 do 13:45 hod přestávka na oběd 

VI) MuDr. David Melechovský - všechny 3 termíny 

                            1) Běţná   zdravotní   rizika   akutně  omezující  způsobilost  k letu 

                                a letovou kondici a jejich prevence. 

                             2)Vliv přetíţení během letu na pilota a jeho schopnosti. 

VII) Michal  Táborský , motorový instruktor GACu  – všechny 3 termíny  

                             rozdělení vzdušného prostoru, plánování přeletů a mimo letištních  

                             letů v ČR  ,  publikovaná  omezení  letového  provozu  v   různých  

                             prostorech. 

VIII) Miloš Ramert a instruktoři –  všechny 3 termíny -  rozbory leteckých nehod  

                              za rok 2013. 

 



  Letci klubu budou seznámeni s plánovanými moţnostmi létání v roce 2014 a s 

dostupnými typy letadel. 

Kromě Mikulášské besídky je "Jarní školení" jedinou akcí,kdy se najednou 

sejde většina letců našeho klubu a je to tedy nejdůležitější metodická akce. 

 

Přezkoušení: Stejně jako vloni nebudeme vyplňovat osobní listy a písemné 

testy  přímo  na  školení.  Formuláře Vám dorazí  e-mailem  a  budou  i  ke  staţení  

na  webu GACu www.gac-ramert.eu . Všichni si je vytisknete a vyplníte za domácí 

úkol. Kdo vyplněné formuláře neodevzdá, nesplnil podmínku pro 

pokračování v praktické činnosti. Testy budou letos méně obsáhlé a všichni 

obdrţí stejnou sadu otázek z teorie, metodiky, letových a technických příruček a 

leteckých předpisů. Kaţdý vyplní osobní list aktuálními údaji a v testech školení 

vyplní kolonky, související s jeho vlastní odborností, nevyplňuje to, na co nemá 

kvalifikaci a u otázek, které se týkají pouze některých typů, nevyplňuje typy, na které 

není přeškolen nebo se v současnosti nepřeškoluje. Otázky budou rozlišeny indexem 

dle příslušných odborností: G-kluzáky, T-motorové kluzáky (Vivat atd.), M-

motorové letouny, U-ultralighty,  F-fšichni. 

 

 

Vzhledem k tomu, ţe změnou Občanského zákoníku ČR mění GAC Benešov 

od 1.1.2014 status z občanského sdruţení na spolek, budeme muset se všemi letci 

podepsat nové smlouvy. Ţáci ve výcviku budou podepisovat smlouvy o základním 

výcviku a piloti o pokračovacím výcviku. Smlouvy budou koncipovány na dobu 

neurčitou. Další roky budou změny prováděny dodatkem ke smlouvě. GAC si ve 

smlouvách vyhradí moţnost smlouvy bez uvedení důvodu vypovědět. Tato případná a 

poměrně málo pravděpodobná hromadná výpověď samozřejmě nebude rušit závazek 

vzájemného finančního vypořádání mezi oběma smluvními stranami. Smlouvy o 

výcviku Vám budou rozdány při prezentaci ve dvou výtiscích. Jeden, vyplněný a 

podepsaný, odevzdáte společně s aktuálně vyplněným osobním listem a testy 

přezkoušení. 2.výtisk je pro Vás. 

Sebou vezměte doklady, průkaz AeČR a zápisník letů. V zápisníku letů Vám 

bude potvrzeno absolvování školení a přezkoušení.  

Bude k dispozici i objednávkový arch pro závazné objednávky Databáze letišť 

2014 a nové ICAO mapy. Po dodání v měsíci dubnu budou buď k vyzvednutí 

v kanceláři GACu, nebo na vyţádání zaslány za poštovné a balné (levné), ztrţené 

z osobního konta, na udanou adresu. Letos v dubnu vyjde nová, vyzměnovaná ICAO 

mapa. Cena setu mapy společně s Databází letišť je menší, než u samostatně 

distribuované mapy! Je zakázáno v letovém provozu pouţívat staré nevyzměnované 

mapy i nevyzměnované, zastaralé, ale třeba i loňské Databáze letišť. Pouze 

v provedení PROFI je objednávána změnová sluţba, jinak se vyplatí kaţdý rok nová 

příručka – Databáze. Jsou v ní publikovány i změny omezených a zakázaných 

prostorů, změny předpisů, postupů i frekvencí, případně letištních drah. 

 

 

http://www.gac-ramert.eu/


Další podmínkou jsou samozřejmě doplacené úhrady nákladů za létání v 

uplynulém období. 

 

 

Členské příspěvky: Roční paušální členské příspěvky GACu zůstávají 900 

Kč,  zařazený letový instruktor 500 Kč členské příspěvky Aeroklubu ČR jsou nadále      

300 Kč. Cena školení pro nečleny GACu je 450 Kč. Členové školení neplatí.  

Připravte si prosím  peníze na členské příspěvky, známky AeČR a doplatky z loňska    

( dle došlých výpisů z kont) předem, když každý zaplatí dvoutisícikorunou , tak brzy 

nejsou drobnější bankovky na vracení.  

 

 

 

 

Kdo se nezvládne dostavit ani na jeden ze tří vypsaných termínů školení a 

bude chtít po datu 31.3.2014 létat, musí školení a přezkoušení absolvovat v 

individuálně domluveném termínu za poplatek 700,-Kč. 

 

 

 

Potvrzení termínu :     

Vaši  plánovanou  účast  a  požadavky  na  snídani  a  oběd  

potvrďte e-mailem, SMSkou nebo obojím.  
 

 

 

 

                                     Zve Miloš Ramert a instruktorský sbor letecké školy GAC. 

 

 

 

 


