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(tento článek vyšel jako CZ-NOTAM ze dne 25.8.2011 a měl tedy dorazit do vašich emailových
schránek. Pokud tomu tak nebylo, máte pravděpodobně špatně nastavenou adresu ve svém
profilu na IVAO.aero. Důrazně doporučuji toto upravit a ověřit funkčnost)

Vážení přátelé,

pomalu se blíží začátek září a již devátá sezona české divize IVAO klepe na dveře. Ano, již v
roce 2003, po rozpadu dnes již jen ve vzpomínkách žijící sítě SATCO, vznikla IVAO.CZ

Pojďme se v krátkosti podívat, co nám přinesla sezona minulá a na co bychom rádi navázali v
tomto ročníku. Na místě prvním je, bohužel, nutno uvést tragický odchod Pavla Svobody,
nestora a mentora virtuálního létání v České republice a dlouholetého člena vedení sítě
VATSIM. Člověk, který prakticky nastartoval dění na virtuální nebi v Čechách si jistě zaslouží,
abychom na něj nezapomněli a jistě si jej připomeneme také ve vzpomínkovém eventu v
průběhu listopadu roku 2011. Z dalších akcí je nutno uvést LKAA FIR 36 HRS online. Tato
oblíbená "víkendovka", kdy jsme se hned dvakrát sešli v Kolíně a celý víkend zajišťovali pokrytí,
přičemž podruhé i ve spolupráci s několika dalšími evropskými státy, bude jistě zopakována. Je
nutno podotknout, že naplánovat, zorganizovat a doladit akci podobného typu napříč státy, je
úkol velmi náročný, ale pokusíme se jej opět dosáhnout, ideálně ve spolupráci s ještě více
sousedy.

Nakonec je nutno uvést také změny ve vedení divize. Po Karlu Semerákovi, Lukáši Svatoňovi a
Filipu Dvořákovi vás dnes před sezonou vítá již v pořadí čtvrtý CZ-DIR. Vzhledem k mým
předchůdcům beru tuto pozici jako obrovský závazek navázat na úspěšné roky minulé a nejlépe
vše ještě o stupínek vylepšit. Prakticky k zemětřesení došlo i na dalších pozicích. Nicméně, po
několika drobných přehmatech, eskaloval staff české divize do současné podoby. A dovolím si
tvrdit, že v tomto složení jsme získali jednu z nejsilnějších a nejschopnějších sestav vedení v
celé české historii. Zda jsem se nemýlil však ukáže až čas.

Přestaňme se již ohlížet za sebe a podívejme se také do budoucnosti, jaké novinky nás čekají v
novém roce. Jako nejzásadnější považuji spuštění nového webu. Po několika grafických
úpravách verze stávající jsme se v červnu roku 2011 rozhodli pro totální rekonstrukci. Nový web
běží na zcela novém redakčním systému, v zcela novém grafickém kabátku a s mnoha novými
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funkcemi jak pro piloty, tak pro řídící. Rádi bychom, aby se tento web stal nejen zdrojem
informací, ale také komunitním centrem skupiny českých virtuálních nadšenců a nejen jich. Web
prochází posledními testy, plánované datum spuštění 1.9.2011 by mělo být dodrženo. Bez
zajímavosti také není, že po devíti letech poprvé poběží na adrese http://www.ivao.cz.

Z dalších novinek bych vzpomněl ještě opětovné spuštění sekce SPECOPS pod vedením
Honzy Korandy, spuštění nových divizních tours, konečně pokračování stále oblíbenější na
misích založené heli tour a také opětovné rozjetí vnitrodivizních statistik, které se pro mnohé
staly zajímavým zpestřením. Dojde také ke změnám v systému zkoušení a zkouškových
požadavků. V jednání je určitá možnost skládat některé z nižších pilotních zkoušek v českém
jazyce.

Závěrem bych vám rád popřál spousty dobrých zážitků jak na síti, tak mimo ni, mnoho úspěchů
v průběhu celé sezony 2011/2012 a těším se na shledání jak na frekvenci, tak věřím, že se s
mnohými z vás setkám i osobně na různých akcích. Česká komunita virtuálních letců je
pravděpofobně nejsemknutější komunitou na celém světě, vztahy, které zde panují jsou,
minimálně na IVAO, velmi raritní. Pojďme si toto přátelství, pevně propojené několika
výjimečnými šťouchanci, které však potvrzují pravidlo, uchovat i do dalších společných let.
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