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Vážený pane starosto,
obracím se na vás v zastoupení členské iniciativy, kterou jsme nazvali aecr2020plus. Jde o
iniciativu členů Aeroklubu České republiky, tato iniciativa si klade za cíl informovat pravdivě
a hlavně podloženě celou členskou základnu AeČR čítající více něž 6 300 letců a
parašutistů o záležitostech, které se dotýkají našeho Svazu. Dne 14.03.2020 se koná volební
Valná hromada AeČR. K této Valné hromadě vydal současný Prezident AeČR Vladimír
Machula svou zprávu, kde uvádí také řadu tvrzení ve věci Letecké školy Vrchlabí a.s..
Pravdivost zde uvedených tvrzení chceme tímto způsobem ověřit právě dotazem na Vás.
Tedy s dovolením a zároveň poděkováním za váš čas pokládáme tři otázky:
1. Vladimír Machula tvrdí, že akcionáři, tedy ani město Vrchlabí, nechtěli do LŠV cokoli
investovat. Podle našich zpráv to ale není pravda, minimálně město Vrchlabí se přece živě
zajímalo o revitalizaci letiště Vrchlabí již ve spolupráci s předchozím prezidentem AeČR
Vlastimilem Dvořákem. To plyne z řady dokumentů města a i z veřejně známých studií
revitalizace letiště, které objednalo právě město Vrchlabí. Můžete se tedy vyjádřit k této
otázce?
2. Vladimír Machula zmíněnou zprávou Prezidenta AeČR zdiskreditoval pomocí nepodloženého
tvrzení osobu současného předsedy představenstva LŠV pana Bäumla. Vladimír Machula
tvrdí, že byl předseda představenstva Jan Bäuml celkem třikrát vyzván k převzetí
areálu letiště, provedení inventury a převzetí účetnictví. Obracíme se tedy v této věci na Vás,
jako na dlouholetého místopředsedu představenstva LŠV. Po prostudování všech písemností,
které jsou veřejně dostupné na Veřejném rejstříku a na stránkách LŠV, konkrétně pak v sekci
zpráv pro akcionáře, vyplývá, že se tvrzení Machuly nezakládá na pravdě. Dle zmíněných
dokumentů je zcela zřejmé, že to je naopak Vladimír Machula, kdo dělá obstrukce a cíleně
podvádí. Že se prakticky ani k ničemu nevyjadřuje a vše odsouvá do budoucnosti, aby ale tyto
své sliby znovu a znovu nesplnil. Navíc se prokazatelně dopustil podvodu ostatních členů
představenstva tím, že vůbec nepředal zálohu účetního programu, ačkoli výslovně tvrdil, že ji
předává. Pokud je nám známo, Machula účetnictví nepředal až do dnešní doby, je to pravda?
3. Dále potom žádám, aby jste se jako starosta města Vrchlabí vyjádřil ke spekulaci, kterou
Vladimír Machula šíří ústní formou v členských klubech AeČR. Machula tvrdí, že má zprávy
o tom, že má na letišti Vrchlabí vyrůst supermarket, dle svědectví hovoří dokonce konkrétně o
značce Billa. V jiné verzi šíří zprávu o tom, že to mají být rodinné domy. Prý, že je jednání
pana Bäumla podmíněno jeho účastí na jakémsi developerském projektu, který má být podle
Machuly spojen s letištěm Vrchlabí a minoritními akcionáři. Můžete se prosím vyjádřit, jak je z
hlediska strategického rozvoje Vrchlabského regionu letiště vnímáno samotným městem
Vrchlabí a jak je vnímáno obcí Lánov, v jejímž katastru letiště leží?

Ještě jednou děkuji za reakci,
Za iniciativu aecr2020plus, Karel Horáček

