Zápis
z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů, konané dne 28.10.2012 v Krňovicích.
Přítomno šest chovatelů, dle presenční listiny.
Ostatní řádně omluveni.
Program schůze:
1) Přivítání přítomných. (F.Otta)
2) Přednesení programu schůze a jeho schválení. (F.Otta)
3) Kontrola usnesení z členské schůze ze dne 25.3.2012. (J.Beran)
4) Zpráva předsedy. (F.Otta)
5) Zpráva pokladní. (J.Veselý)
6) Zpráva revizní. (V.Gaudl)
7) Vyhodnocení letové sezóny (F.Otta) / předání diplomů a pohárů (J.Beran)
8) Diskuse.
9) Usnesení.
Ad.1) Přítomné přivítal předseda a zároveň omluvil nepřítomné. Zároveň oznámil rozhodnutí
Pepíka Voženílka o ukončení členství, ze zdravotních důvodů.
Ad.2) Přednesený program byl všemi přítomnými schválen.
Ad.3) Bylo přečteno usnesení z minulé členské schůze a konstatováno, že všechny body byly
splněny.
Ad.4) První letová sezóna v novém klubu byla tentokrát pohodová. Myslím, že sezóna
přinesla každému nové zkušenosti. V mém případě - hrozné vedro v obou nejdůležitějších
soutěžích. Je dobré, že se do létání letos zapojilo sedm chovatelů a že se pomalu začíná do
podvědomí dostávat, že je důležité létat a tím sbírat zkušenosti a že za délku jakéhokoliv letu,
dokončeného podle pravidel, se není třeba stydět. Právě naopak. Více podrobností uvedu za
chvíli, ve „Zhodnocení letové sezóny 2012“ (Ad.7).
F. Otta kladně hodnotil přístup soutěžících k zodpovědnému vyplňování Letových formulářů
a poukázal na některá úskalí a vysvětlil, jak si lze zjednodušit zápisy při sledování letu
soutěžního hejna. Stejně tak poukázal na možnosti přechodu mezi MK a MM a využití
pravidel tak, aby se každý, podle svých možností, mohl při letu svého hejna pobavit a DQ
bylo co nejméně.
Rovněž si pochvaloval spolupráci předsednictva při kontrole a vyhodnocení LF a i členů, kteří
aktivně upozornili na překlepy na stránkách a nebo, jak třeba Láďa Svoboda z vlastní
iniciativy vytvořil tabulku nezávislého závěrečného vyhodnocení, která posloužila ke kontrole
a uvedení výsledků bez nepřesností.
Nestihla se vypracovat plánovaná historie tipplerkaření (i když není uvedena v usnesení z
minulé schůze) - z pohledu F.Otty nemá význam věc zbytečně uspěchat, členstvo souhlasí - je
třeba získat všechny dostupné informace a pak je detailně zpracovat. Jak řekl Jožka Hrabal,
jestli to neuděláme dnes my (tím myslel pamětníky a též jejich poukázání na další kontakty a
dostupnou literaturu, apod.), tak už to nikdy nikdo nedá dohromady. Naše předsednictvo na
tom bude spolupracovat s týmem, který se nečekaně rozrostl (a rozrůstá) o osoby, které jsou
ochotny přidat ruku k dílu.
Ad.5) Zprávu pokladní přednesl Pepík Veselý. Zpráva nebyla obsáhlá, neboť pohybů
v pokladně i na účtu bylo velmi málo. Zároveň předal hotovost a pokladní knihu J. Beranovi,
který povede dál pokladnu Klubu do doby, než se některý z členů bude chtít této práce
ujmout.
Ad.6) Revize neproběhla, neboť Václav Gaudl se z vážných důvodů nemohl dostavit. Revize
proběhne v nejbližším možném termínu.
Ad.7) Z pohledu klubu byla tato naše první letová sezóna vykročením správným směrem. O
kolegialitě, či přátelství, nemusíme mluvit na veřejnosti. My jí v našem klubu máme.
Nejlepším důkazem pro toto tvrzení jsou první účasti Petra Žáka a Jaroslava Pavliše v
soutěžích. Pak také při řešení nedostatků v LF vstřícné, slušné a sportovní jednání, tj. něco, na

co jsem v nedávné minulosti nebyl moc zvyklý. Zmínil-li jsem vypisování LF, měl bych také
oznámit, že se oproti sezónám minulým správnost jejich vypisování rapidně zlepšila –
přičítám to osvětě, kterou naše předsednictvo provádělo, provádí a v budoucnosti by provádět
mělo. Dalším dobrým krokem vpřed je celková účast v soutěžích. Dovolte mi zde vysvětlit
blíže na statistice:
NAŠE LETOVÁ SEZÓNA 2012 VE STATISTICE:
Statistika zahrnuje obě skupiny ("MK" + "MM") a započítané jsou pouze úspěšně dokončené
lety - (diskvalifikace "DQ" ve statistice zahrnuty nejsou, bylo jich letos 12):
počet členů klubu (čestní členové nezahrnuti): 12
počet soutěžících členů: 7
procento členské účasti v soutěžích: 58%
počet účastí: 25
celkem holubů ve vzduchu: 83
celkový zaletěný čas: 182 hodin 39 minut
průměr na účastníka: 26 hodin 06 minut
průměr na účast: 7 hodin 31 minut
Dalším krokem směrem dopředu dokumentují dosud nejlepší dosažené osobní časy (v sezóně
2012 vytvořené anebo vylepšené):
L.Svoboda 15.45 o/b (19.5.2012) pro Ladislava byla letošní sezóna jeho první - gratulujeme!
J.Pavliš 2.28 y/b (1.7.2012) pro Jaroslava byla letošní sezóna jeho první - gratulujeme!
F.Otta 15.15 y/b (21.7.2012)
A první "desítky"
J.Goppold 10.26 y/b (21.7.2012) pro Jakuba je toto jeho první "desítka", zaletěná ve skupině
MK, i jeho osobní nejlepší čas - gratulujeme!
L.Svoboda 13.34 y/b (11.8.2012) pro Láďu je toto jeho první "desítka", zaletěná ve skupině
MK - gratulujeme!
A nejlepší osobní čas pro daný soutěžní den:
F.Otta 10.00 y/b (sedmý let soutěžní sezóny - 1.9.2012)
Zaměříme-li se na statistikou daný průměrný čas na účast, 7 hodin 31 minut, tak někomu
může připadat jako krátký. Podle mne to je pro kolektiv dost slušný čas a HLAVNĚ, je to čas,
který můžeme společně každým rokem dlouhodobě vylepšovat. Z pohledu jednotlivce, který
zalétne špičkový čas, je velmi těžké tento špičkový čas dlouhodobě udržet a do nekonečna
opakovat. Toto si můžeme ověřit prozkoumáním historie výsledků např. Harryho Shannona,
Piet v.d. Werfa, Hermana v.d. Broeka, Zlatka Klačara, Otto Porscheho, a řady dalších. Každý
z nich si prošel sezónami dobrými i horšími.
Na rozdíl od těchto významných letců, nováček s krátkými časy v jeho prvních sezónách má
hodně prostoru na neustálé vylepšování, za předpokladu, že se svému koníčku bude věnovat,
učit se od svých holubů, zkoušet co u něj na holubníku funguje (krmení, chovné páry,
tréninkový systém), pozorovat a hlavně přemýšlet o tom, co lze ještě zdokonalit.
Co je teda lepší? Znenadání, a třeba i náhodou, zaletět dlouhý čas? Anebo mít možnost své
časy neustále vylepšovat, například do té doby se dostaneme k své časové metě, kterou si
předem vytýčíme? V tom druhém případě dosažení vlastní vytýčené mety vlastně soutěžíme
sami se sebou a současně tím podporujeme klub jako celek. Ideální stav, řekl bych. Avšak
rozhodnutí o tom, kterou cestu volit, musí učinit každý jednotlivec sám.
Mluvě za sebe, volil bych tu druhou možnost a vůbec bych se neobával, že budu klubu kazit
časy, nebo že se za mě bude klub stydět. Klub je zde přeci od toho, aby členům pomáhal, ne
aby se za ně styděl či se jejich zaletěným časům dokonce vysmíval.

Pakliže se člen bude dlouhodobě účastnit soutěží a, dá-li štěstí, stále vylepšoval své osobní
časy, bude pochopitelně dlouhodobě vylepšovat i tu statistiku z roku 2012 (je v ní ještě hodně
prostoru k vylepšování). V tom případě může být klub na takové členy jen hrdý.
Následovalo předání diplomů a pohárů, které provedl J. Beran a popřál všem do dalšího
chovu a letové sezóny mnoho štěstí a úspěšných soutěžních letů.
Ad.8) V diskusi se probralo detailně vyplňování LF a každému přítomnému byl dán vytištěný
návrh LF (je v příloze), aby se mohl do konce listopadu 2012 k němu vyjádřit. Své
připomínky směřujte na F. Ottu. Došlo na něm pouze k jedné změně a to lepší specifikaci
ukončení letu: „Čas, kdy všichni soutěžící holuby jsou k dispozici ke kontrole kroužků“,
nahradil ne příliš jednoznačnou původní formulaci „Čas zahájení kontroly kroužků po
dosedu“. Účastníci zájezdu do Anglie podrobněji pohovořili o svých poznatcích, zejména co
se týká dropperů. Probraly se i některé další aspekty soutěžních letů.
Ad.9) Usnesení:
Členská schůze bere na vědomí zprávu předsedy a zprávu pokladní.
Členská schůze ukládá předsednictvu:
-Rozeslat kroužky na rok 2013 tak, aby nejdéle v prvním lednovém týdnu je měl každý
k dispozici.
-Zajistit svolání jarní členské schůze do konce března 2013.
-Vyhodnotit došlé náměty k návrhu LF pro rok 2013 tak ,aby na jarní schůzi Klubu byl
definitivní LF k dispozici.
-Úhrada členských příspěvků na rok 2013 ve výši 200,- Kč, musí být provedena nejpozději na
jarní členské schůze 2013. Stejně tak úhrada kroužků pro rok 2013. Úhradu je možné provést
bankovním převodem s variabilním symbolem 2013 a do zprávy pro příjemce uvést své
jméno. Číslo účtu: 2700182924, kód banky: 2010, který je u Fio banky a.s.
Zapsal Beran Josef:

Kontrolovali: Otta Frank

Veselý Josef

PŘÍLOHA
Tento formulář vyplňte, podepište a zašlete poštou na adresu:
Petr Žák
M. Hájka 311/31
500 09 Hradec Králové 9

LETOVÝ FORMULÁŘ PRO ROK 2013
Jméno, adresa a mobil soutěžícího:

Datum:

Jméno, adresa a mobil rozhodčího č. 1:

Čas příchodu:
Čas odchodu:
Čas příchodu:
Čas odchodu:

Jméno, adresa a mobil rozhodčího č. 2:
Používané signály k dosedu:

Čas zahájení kontroly kroužků před vypuštěním:
Soutěžící holubi kontrolovaní před vypuštěním:
barva holuba
pohlaví
kroužek vydán
číslo /a série/ kroužku
(např. modrý pruhatý) (1.0 nebo 0.1) (např. KCHT, CZ) (např. 314 nebo A9225)

X
rok vydání
kroužku

1
2
3
4
*5
Čas vypuštění hejna 1.
Čas vydání signálu k dosedu NEBO čas samovolného dosedu prvního soutěžícího holuba
2.
(zapíše se ta událost, která se stane jako první)
Doba letu (od „Času samovolného dosedu prvního soutěžícího holuba NEBO času vydání
3.
signálu k dosedu“ (kolonka 2. výše) odečti „Čas vypuštění hejna“ (kolonka 1. výše)
Čas, kdy všichni soutěžící holubi jsou k dispozici ke kontrole kroužků X
Soutěžící holubi kontrolovaní po dosedu:
barva holuba
pohlaví
kroužek vydán
číslo (a série) kroužku
rok vydání
(např. modrý pruhatý) (1.0 nebo 0.1) (např. KCHT, CZ) (např. 314 nebo A9225)
kroužku
1
2
3
4
*5
V případě diskvalifikace zde uveďte důvod (např. útok dravce):
Počasí
Obloha
Teplota
Vlhkost vzduchu

při vypuštění

v poledne

při dosedu

Všechny kolonky jsou buďto vyplněné nebo proškrtnuté.
Veškeré mnou (a rozhodčím) uvedené informace jsou pravdivé a jsem/jsme si vědom/i, že v případě uvedení
informací nepravdivých bude postupováno podle Přílohy 4 LŘ – „Přestupky proti LŘ a Stanovám a sankce za
ně“. Toto stvrzuji/stvrzujeme svým podpisem.
V __________________________ dne ______________

Podpis soutěžícího:
Podpis rozhodčího (byl-li povolán):

* Stručný popis průběhu letu a případní další soutěžící holubi se zapisují na druhé straně tohoto formuláře.

