
Pozvánka na pravidelné jarní školení pilotů a     

                   žáků GACu pro rok 2013 

Bez absolvování tohoto školení a písemného přezkoušení není možné pokračovat 

v praktické činnosti po 30.4.2013. 

 

       Jsou k dispozici dva řádné termíny a jeden vyjímečný – náhradní. Oba 

řádné termíny proběhnou v neděli. První termín je  3.3.2013  druhý 17.3.2013 vždy 

od  09:30 hod. Konec plánujeme na 17 hod. Třetí termín bude v pátek 29.3.2013 od 

15:30 hod do cca 21:30 hod. Školení se bude konat vždy v salonku Restaurace na 

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

a na náhradní termín po 15:50hod. 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 při řádných termínech od 9:00 hod., při náhradním termínu v pátek  od 

15:00 hod. Posnídat můžete jablečný štrúdl. E-mailem potvrďte Vámi vybraný 

termín,  zda k obědu řízek s bramborovým salátem, nebo svíčkovou s knedlíkem a 

jestli máte zájem o snídani. Vyjímky mohou individuelně objednat  dle jídelního 

lístku, ale dost to kuchyň při výdeji oběda zdržuje.   

     Témata školení : Jako každý rok budou zopakovány nejdůležitější 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 žáků z hlediska metodiky i bezpečnosti. Budou zopakovány nejdůležitější 

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

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

      Externí lektoři :  
RnDr. Jacek  Kerum  - bouřky a nebezpečné meteorologické jevy  

MuDr. David Melechovský  - vliv alkoholu na letovou způsobilost a schopnosti, 

včetně vlivu kocoviny. 

 

      Letci klubu budou seznámeni s plánovanými možnostmi létání v roce 2013 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, smlouvy o 

výcviku a písemné testy  přímo  na  školení.  Formuláře Vám dorazí  e-mailem  a  

budou  i  ke  stažení  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 

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

leteckých předpisů. Každý 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-mot.kluzáky(Vivat atd.), M-motorové 

letouny, U-ultralighty,  F-fšichni. 

      Novou smlouvu o základním výcviku budou podepisovat jen ti, co nově zahájili a 

nemají podepsáno. Novou smlouvu o pokračovacím výcviku budou podepisovat jen 

ti, kteří byli loni ještě žáci a pokračovací smlouvu ještě nemají. Ti co smlouvy mají z 

loňska a nepřidali druh letadla nebo odbornost, budou podepisovat jen "Dodatek ke 

smlouvě".  

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. 

     Kdo nedorazí :  3.náhradní termín Jarního školení letecké školy GAC pro ty,kteří 

se z opravdu závažných důvodů nemohou dostavit ani na jeden z řádných termínů je i 

v pátek odpoledne 29.3.2013 v čase od 15:30 až do 21:30. Účastníci budou ale 

ochuzeni o originální prezentaci RnDr. J.Keruma o bouřkách a nebezpečných 

meteorologických jevech a přednášku MuDr. D. Melechovského o vlivu alkoholu na 

letovou způsobilost a schopnosti, včetně vlivu kocoviny. Zpoždění příchodu nemůže 

být tolerováno. Prezentace a platby členských příspěvků budou probíhat od 15:00hod.  

Kdo dorazí po 15:50hod., nebude ke školení připuštěn a musí na náhradní 

individuální termín za poplatek.  Kdo se nezvládne dostavit ani na jeden ze tří 

vypsaných termínů školení a bude chtít po datu 30.4.2013 létat, musí školení a 

přezkoušení absolvovat v individuálně domluveném termínu za poplatek 500,-Kč. 

 

     Potvrzení termínu :    Vaši  plánovanou  účast  a  požadavky  na  

snídani  a  oběd  potvrďte e-mailem, SMSkou nebo obojím.  
 

                                      Zve Miloš Ramert a instrukorský sbor letecké školy GAC. 

 

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

