IVAOCZECHDIVISION
Předmět

Zápis ze Staff meetingu konaného dne 12.9.2014

Datum zpracování 13 SEP 2014, Opraveno na základě podnětu 14 SEP 2014
Zpracoval

Jakub Nedorost, CZ-PRC

1. Zahájení Staff meetingu

Jakub

Přítomni:
Lukáš Myška (CZ-DIR), Michal Vorel (CZ-ADIR, CZ-TC), Matej Quarda (CZ-AOC, CZ-TA2), Jan Podlipský (CZ-EA1),
Jakub Nedorost (CZ-PRC), Veronika Dřímalová (CZ-PRAC), Ladislav Seidl (CZ-FOC), Jan Jelínek (CZ-TAC)
2. Personální změny ve vedení divize
všichni odpovědní
-

CZ-DIR
 Lukáš Myška rezignoval na funkci CZ-DIR s okamžitou platností.
 Lukáš nominoval Michala Vorla do této funkce. Tento proces ještě projde schvalovacím řízením
IVAO Executive Comitee.
- CZ-AOC
 Matej Quarda rezignoval s okamžitou platností na funkci CZ-AOC.
- CZ-TA2
 Matej Quarda rezignuje na funkci CZ-TA2 ke dni 17.11.2014.
 Před skončením dovede dva vybrané řídící k ADC zkoušce a bude se podílet na přípravě 30HRS.
- CZ-TC
 Michal Vorel v reakci na vznesené nařčení rezignoval na funkci CZ-TC s okamžitou platností.
 Nadále se nebude zúčastňovat zkoušek ATC a pilotů ani z titulu ostatních funkcí.
- Pro nouzové vedení divize byl také navržen Tomáš Pešák (který bude dotázán).
3. Zkoušky ATC
Training Department
-

-

Matej Quarda vyjádřil pochybnost o legitimitě zkoušek ADC(3) Michaela Němce ze dne 19.8.2014 a
APC/2(4) Marka Buchtely ze dne 28.8.2013. Dle jeho názoru došlo k osobní podjatosti zkoušejícího.
 poznámka: ani jedné ze zmíněných zkoušek nebyl Matej přítomen.
 poznámka: u zkoušky Michaela Němce nebyl přítomen. U zkoušky Marka Buchtely přítomen
byl v pozici zkoušejícího na TWR (předmětná zkouška se odehrávala na APP), tudíž přehled o
situaci a způsobu řízení zkoušeného měl.
Michal Vorel toto nařčení odmítá, obě zmíněné zkoušky proběhly dle pravidel a požadavků sítě IVAO a
interních publikovaných požadavků divize.

4. PR divize
-

-

-

PR Department

Byly stanoveny prodejní ceny divizních předmětů
 Divizní tričko (libovolná velikost) 399,-Kč/ks
 Divizní šňůra na krk (klíčenka) 60,-Kč/ks
 Divizní samolepka (2013) 20,-Kč/ks
 Po zkušenostech z minulých akcí stanovena cena poštovného na 80,-Kč/balíček
Dne 27.9.2014 se IVAO-CZ zúčastní na burze leteckých předmětů (Convention - podzim)
 Zde by měl být k dispozici stůl s prodejem divizních předmětů.
 CZ-PRC a CZ-PRAC zařídí výrobu náborových letáčků k distribuci a obsluhu stánku.
V termínu 20.-22. listopadu 2014 proběhne tradiční veletrh středních škol Schola Pragensis.
 Potenciální spolupráce s VOŠ a SPŠD Masná.
 CZ-PRAC naváže komunikaci s ředitelem školy, Ing. Inemanem.

-

Možná spolupráce s Klubem letecké fotografie při LP.
CZ-PRC se postará o založení komunitní stránky divizní letecké školky na sociální síti Facebook

5. Akce a události v následujících měsících
-

Events Department

Na přelomu září a října proběhne event u příležitosti vydání scenerie XHT Labs Prague

6. LKAA FIR 32HRS online
-

-

všichni

Byl definován časový program 30HRS.
 Začátek v sobotu 15.11.2014 16:00 LOC.
 Konec v neděli 16.11.2014 24:00LOC.
 Sraz účastníků nejpozději v sobotu ve 12:00 LOC.
Možné konání 30HRS v prostorách ČVUT nebo na obvyklém místě v Kolíně (nutno dojednat).
Návrh Ladislava Seidla na uspořádání 30HRS od každého z domova
Jakub Nedorost zařídí a obepíše účastníky 30HRS stran techniky (kdo co má, potřebuje)

7. Spolupráce IVAO-CZ a VACC-CZ
-

všichni

Matej Quarda nastínil spolupráci mezi IVAO-CZ a VACC-CZ
 společné eventy (dva IVAO, dva VATSIM) v průběhu jednoho měsíce.
Byl prezentován návrh na vytvoření jednotného, společného a neutrálního uzlu.

8. Závěr

Jakub

Všem členům české divize srdečně děkujeme za projevené úsilí v uplynulé sezóně a těšíme se na Vaši
spolupráci i v sezóně nové, ve které na Vás, jak je uvedeno výše, čekají další zajímavé akce spojené s virtuálním
létáním.
Naslyšenou na frekvencích!
=== KONEC ===

