Zápis
Ze schůze předsednictva konané dne 2.1.2012 v Hradci Králové v 9 hod.
Přítomni: Josef Veselý, Frank Otta, Josef Beran.
Host: Petr Žák.
Program:
1) Předání písemností Českému klubu chovatelů tipplerů.
2) Dokončení Letového řádu Klubu po připomínkování.
Ad.1. Bylo časově posunuto, neboť zástupci Českého klubu chovatelů tiplerů se nedostavili
na dohodnutou devátou hodinu.
Ad. 2. Proto schůze byla zahájena tímto bodem a bylo konstatováno, že ze členů klubu nikdo
nevznesl k návrhu Letového řádu do stanoveného termínu žádné připomínky. Přítomní začali
detailně probírat letový řád i s jeho přílohami. Asi v 9:30 se ozvali zástupci Českého klubu
chovatelů tipplerů, že stojí se svým nákladním vozem u nedaleké čerpací stanice (zákaz
vjezdu těžkým automobilům do ulice, kde se schůze konala). F. Otta se nabídl, že pro ně
zajede a přiveze je na místo konání schůze k předávání materiálů svým vozem. Po příjezdu
hostů a jejich přivítání se řešil bod 1. programu
Ad.1. Frank Otta předal veškeré doklady a finanční hotovost patřící Českému klubu chovatelů
jeho zástupcům, členům předsednictva, Karlu Czyžovi a Pavlu Motykovi. O předání byl
učiněn zápis formou předávacího protokolu a rukou dáním byl učiněn slib, že předsednictva
obou klubů dohlédnou, aby se jejich členové chovali v budoucnosti korektně. Po předání
materiálů zavezl F. Otta oba zástupce Českého klubu chovatelů tipplerů zpět k jejich
zaparkovanému autu. Asi v 11 hodin se bylo možné vrátit k bodu 2. programu.
Ad.2. Byla provedena konečná korekce Letového řádu a jeho příloh 2. ; 3. a 4. Příloha č.1
bude dopracována tak, aby Letový řád i se všemi přílohami byl v dostatečném předstihu
k dispozici všem členům Klubu. Petr Žák souhlasil, že bude osobou pověřenou k přijímání
Letových protokolů ze všech soutěžních víkendů. Josef Veselý oznámil, že klubové kroužky
byly členům rozeslány.
Schůze ukončena ve 13 hodin.
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