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Vážení  kolegové, piloti. 

Dne 4. Ledna 2022 jsem Vás e-mailem informoval o nových cenách za využívání našich letounů v sezoně 

2022. Zcela na závěr jsem zmínil vizi vytvoření určitého bonusu pro ty z Vás, kteří mají zájem věnovat se 

létání intenzivněji a létat za ceny podobné roku 2018/2019 

Níže tento bonus rozvádím. 

K udržení získaných návyků z Vašeho výcviku či pozdějšího vlastního létání je nutný dostatečný roční nálet a 

četnost letů. Osobně si myslím, že pilot, který alespoň jednou za měsíc neletí, velmi rychle své návyky a 

dovednosti ztrácí a to jak pilotní, tak i komunikační. O přestávkách trvající i několik měsíců nemluvě.  Já 

osobně každému doporučuji alespoň dvakrát za měsíc absolvovat několik vlastních kondičních letů, 

případně kratší výlet. To není o hodinách, ale minutách. Počet odlétaných hodin a četnost letů z Vás dělá 

nejen zkušenějšího pilota, ale umožňuje Vám létat s radostí, bez stresu a hlavně bezpečně. 

Pro ty z vás, kteří pak chtějí opravdu bezpečně létat a létání si užívat,  představuji níže uvedený BONUS, 

který platí do odvolání. 

Pokud pilot nalétá 15 hodin ročně, vychází na jeden měsíc  1:15’hod                                                  

(Necelých 40’minut!! 2x měsíčně mně osobně nepřipadá mnoho) 

 

Motivační BONUS za odlétané hodiny  v kalendářním roce 

- Pokud pilot nalétá 15hod, má další 16. hodinu jako BONUS zdarma,  každá další 16. hodina bude bonusová 

a nebude účtována. (po odlétání dalších 15 hodin)  

- BONUSOVÁ  hodina nebude započítávána k následujícím odlétaným hodinám ve smyslu uplatnění BONUSU 

V případě nároku a uplatnění bonusu a využití hodinového bonusu pak ve skutečnosti vycházejí Vaše ceny 

půjčovného při 16 hodinách rozpočteno na hodinu takto: 

- Bonusová cena ARGO    1904,-kč = 31,70-/min   (sleva u odlétaných hodin, -136,-/hod) 

- Bonusová cena FAETA   2072,-kč = 34,50-/min   (sleva u odlétaných hodin, -148,-/hod)   

 

BONUSOVOU hodinu lze uplatnit  pouze v kalendářním roce a Motivační BONUS je platný po celý rok. 

 

U Vašeho vedeného Výkazu letů bude vždy figurovat ceníková cena, po splnění podmínky Bonusu pak další 

hodina bude vykázána s nulou  

 

             V praze dne 9.1. 2022  

 

 


