
   

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na pravidelné Jarní 

školení všech létajících pilotů i 

žáků GACu na rok 2018 
 

 

       Termín povinného Jarního školení si letos můžete vybrat ze 3 
možností. Všechna školení proběhnou v neděli. První termín je 

25.2.2018 , druhý 11.3.2018 třetí a poslední 18.3.2018.  

Začátek školení je vždy od  10:00 hod. Registrace a snídaně od  9:00 
hod. 
 

MÍSTO konání  - BISTRO  MYDLÁŘKA  

-hned vedle autobusového nádraží v Benešově 
 
 
 Jako vždy, tak i letos je shromáždění letců GACu při příležitosti Jarního 
školení současně členskou schůzí spolku GAC a proškolení nového 
Bezpečnostního programu …...... to je povinné. 
 
 Piloti, na školení si přineste průkazy a dopsané zápisníky letů – bude 
provedena povinná kontrola platnosti kvalifikací a vedení dokumentace. Kdo 
máte v zápisnících letů binec, mailem nebo telefonem si vyžádejte u Šárky 
Starečkové výpis letů z hlavní databáze.  

 

 

Glider Aerobatic Club, z .s. 
letiště Benešov , 257 51 Bystřice 

e-mail: gac@centrum.cz, www.gac-ramert.eu 
letový ředitel : Miloš Ramert 

tel: 603 927 241 Miloš a 724 244 142 Šárka 

mailto:gac@centrum.cz
mailto:gac@centrum.cz


Nezapomeňte si sebou vzít hotovost na placení 

členských příspěvků (je z nich hrazeno školení  a pak převážně provoz 

budovy a sociálek). 
Od loňska jsou stále platné 2 sazby : piloti a žáci 1800 Kč/rok, funkční 
instruktoři, vlekaři a mechanici 1.000 Kč/rok. Nečlenové GACu zaplatí za Jarní 
školení 500 Kč a pak za každý započatý měsíc činnosti 300 Kč (př.hosté- 
soukromníci, co odebírají jen vleky nebo cizí piloti na přezkoušení). 
 
Členové Aeroklubu ČR zaplatí 500 Kč (starší 23. Let), 150 Kč (15 – 
23 let), 50 Kč (děti 0-14 let)  členský příspěvek. 

 
Pouze členové, kteří mají kladný stav konta si mohou tyto platby nechat 
převézt z účtu.  
 

Na školení bude k dispozici i objednávkový arch pro závazné objednávky 
Databáze letišť 2018. Po dodání koncem měsíce března budou buď k 
vyzvednutí v kanceláři GACu, nebo na vyžádání zaslány za poštovné a balné 
(levné), ztržené z osobního konta, na udanou adresu.  

 

A nakonec záležitost nejdůležitější : 
Bez absolvování tohoto školení a písemného přezkoušení není 
možné pokračovat v praktické letové činnosti po 1.5.2018. Školení 
od jiných aeroklubů lze uznat jen částečně . Naše testy musí mít 
letci GACu vyplněny a musí absolvovat školení Bezpečnostního 
programu a Letištního řádu letiště Benešov a Provozní příručky 
GACu (pravidla a organizace našeho provozu). Tato témata školení 
mají na každém letišti jinak, proto je nelze uznat. Navíc byste přišli 
o jedinečné přednášky, které jsou pro Vás připraveny pouze u 
GACu …...... 

 
 

Maximální kapacita restauračního zařízení – bistra v roli učebny - na 
jeden termín je 45 -47 účastníků. Proto je bezpodmínečně nutné, aby jste se 
včas přihlásili na Vámi zvolený termín. Seznam přihlášených na jednotlivé 
termíny bude průběžně aktualizován na webu. Přihlaste se proto včas, ať není 
Vámi vybraný termín již kapacitně naplněn. 
 
 



Vaši  plánovanou  účast  potvrďte  
e-mailem, SMSkou nebo obojím.  

 
A současně nahlaste i výběr oběda SVÍČKOVÁ / ŘÍZEK. 

 
 
 

          Zve Miloš Ramert a přednášející lektoři GACu. 
 

                                                                                                                           

 Nepřijíždějte na poslední chvíli, nestihnete si s ostatními pokecat. 
Snídaně budou přichystané na 09:00 hod. O stravu a pití se stará šéf podniku 

Jirka Janáček. 
 

Volná parkovací místa najdete před bistrem, ale i zezadu na parkovišti u 
příjezdu pro zásobování a pro parkování se běžně užívá i nepoužívaná 

nákladová rampa vlakového nádraží. 
 

Pražáci, co chtějí spojit se školením nedělní pivečko, nechť dorazí vlakem – 
ten jezdí každou hodinu z Hlavního nádraží přes Vršovice a Hostivař. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 


