Zápis
Z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů, konané dne 18.10.2014 v Hradci Králové
Přítomno 11 členů podle presenční listiny, omluven Ing. Svoboda Ladislav.
Program schůze:
1) přivítání členů, schválení programu schůze
2) vyhodnocení soutěží za rok 2014
3) zpráva pokladní a o činnosti KCHT v uplynulém volebním období od členů předsednictva
4) zpráva revizora
5) LŘ a jeho dodržování, zkušenosti z uplynulé sezóny
6) přestávka, ve které proběhne
objednávka, zaplacení kroužků a členských příspěvků na rok 2015
7) představení kandidátů - volba předsednictva a revizora
8) diskuse
9) usnesení členské schůze
Ad.1) Předseda přivítal přítomné a předložil program schůze, který přítomní členové odsouhlasili jednomyslně.
Vyřídil pozdrav od předsedy AFTU (Australský klub tiplerkářů), jménem Danny McCarthy, který se při návštěvě
ČR zastavil v H. Králové a též vyřídil pozdrav od tipplerkáře Vlado Kubíka ze Slovenska, který toho dne cestoval na
návštěvu do Hradce Králové, leč bohužel vlakové spojení bylo takové, že se nemohl schůze zúčastnit osobně.
Ad.2) Podle Letového řádu bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých soutěžních víkendů a soutěží ve skupinách
MK a MM. Byly předány diplomy a poháry, které rozdali členové předsednictva J. Veselý a J. Beran. F. Otta stručně
seznámil se statistickými daty sezóny 2014. Jak výsledky, tak statistika je umístěna na internetových stránkách
Klubu.
Ad.3) Všichni členové předsednictva přednesli své poznatky z uplynulého volebního období a Beran J. poreferoval
obšírněji o celé činnosti a přednesl zprávu pokladní za dosavadní měsíce roku 2014. Jeho zpráva je přílohou zápisu.
Zpráva pokladní byla schválena 10 hlasy, jeden člen se zdržel hlasování.
Ad.4) Zprávu revizní přednesl V. Gaudl a konstatoval, že veškeré doklady a jejich zaúčtování je provedeno
bezchybně. A proto mohl podepsat a odsouhlasit pokladní knihu. I zpráva revizní byla schválena stejným poměrem
hlasů, kdy se vždy zdržela hlasování příslušná osoba předkládající zprávy.
Ad.5) Postupně se daří zlepšovat kvalitu vyplňování LF a to je dobrý trend. Nicméně se vyskytly některé
nedostatky, které předsednictvo vyhodnotilo 6.9.2014 na své schůzi a v zápisu ze oné schůze jasně deklarovalo, o
které nedostatky se jedná a jak budou postihovány. Na dnešní členské schůzi však došlo v hlasování k revizi bodu d)
zmíněného zápisu ze schůze předsednictva ze dne 6.9.2014. Členská schůze o změně bodu d) rozhodla hlasováním
v poměru 9 pro, 2 proti a konečné znění bodu d) je uvedeno v bodu d) usnesení této schůze.
Ad.6) Přítomní si objednali kroužky a uhradili členské příspěvky na rok 2015. Telefonicky se během schůze omluvil
pro nemoc Ing. Svoboda L., který si při této příležitosti objednal kroužky s tím, že úhradu provede bankovním
převodem.
Ad.7) Do dnešních voleb kandidovali pouze členové stávajícího předsednictva a revizor Václav Gaudl. Jednomyslně
byli všichni kandidáti zvoleni pro příští volební období: Frank Otta, Josef Beran a Josef Veselý. Zvolené
předsednictvo se během krátké přestávky dohodlo, že se funkce jednotlivých členů předsednictva nebudou měnit a
ze svého středu si za předsedu a statutárního zástupce Klubu chovatelů tipplerů zvolilo F.Ottu.
Ad.8) Diskuse probíhala průběžně ke každému bodu programu. F. Otta seznámil přítomné, že se chystá zimní let
ITF a vyzval členy aby svou účastí podpořili létání s tipplery v Austrálii, kde v této době je nejdelší den.
Ad.9) Členská schůze ukládá předsednictvu:
- zajistit kroužky pro rok 2015 tak, aby byly k dispozici nejpozději v během prvního týdne roku 2015
- vyhlásit včas časový harmonogram letových soutěží a jejich vyhodnocení podle Letového řádu v roce 2015
- postihovat v Letovém formuláři chyby jednotně podle následujících pravidel:
a) pozdní přihlášení se do soutěže = nezveřejnění letu ve výsledcích Klubu
b) jakékoliv přepisování časových údajů, čísel kroužků a neúplně uvedený kroužek tipplera = diskvalifikace
c) pozdní odeslání Letového formuláře po soutěži = diskvalifikace
d) případný zjištěný chybný matematický výpočet délky letu uvedený v Letovém formuláři soutěžícím
předsednictvo při kontrole Letového formuláře opraví, tuto opravu zapíše do originálu dotčeného Letového
formuláře a schválí kontrolou opravenou dobu letu (tj. správný matematický výpočet) bez diskvalifikace
soutěžícího. Zveřejněn bude výsledek správného matematického výpočtu. Předsednictvu zůstává možnost výsledek
časově penalizovat podle Přílohy č.4 Letového řádu.
Usnesení schváleno poměrem hlasů 9 pro, 1 proti a 1 člen se zdržel hlasování.
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Příloha – Zpráva J. Berana o činnosti KCHT 2011 až 2014
Čas letí a mandát předsednictva Klubu končí touto členskou schůzí. Je proto zapotřebí ohlédnout se za třemi roky
činnosti Klubu a pokusit se zhodnotit co se podařilo více a co méně.
Nebudu se vracet k událostem, které ve svém důsledku iniciovaly vznik Klubu chovatelů tipplerů, ale soustředím se
na činnost předsednictva, hospodaření Klubu a dotknu se i vlastních soutěží, o nichž bude pohovořeno podrobněji
jiným členem předsednictva.
Předsednictvu se podařilo zvládnou legislativní proces tak, že Klub byl řádně registrován Ministerstvem vnitra a
mohl vyvíjet svoji činnost danou Stanovami a Letovým řádem klubu. Předsednictvo se scházelo a nebo
komunikovalo podle potřeby a nastalých situací. Ze schůzí byly pořízeny zápisy a každý člen se s nimi může
seznámit na webových stránkách KCHT. Dařilo se naplňovat všechna usnesení členských schůzí a úkolů vlastních
až na dvě výjimky. Tou první je zpracování „Příručky“ pro nové zájemce o chov tipplerů. Dá se říci, že veškeré
informace jsou sice na stránkách Klubu, ale jejich přehledné uspořádání nám zatím chybí. Druhou výjimkou je
sjednocení roku vydání na kroužcích KCHT od 2014, kdy by zde měly být poslední dvě čísla letopočtu, tak jako u
kroužků ČSCH a PH. Bohužel, i přes takto koncipovanou objednávku, došlo k výrobě tak, jak ji znáte. Tento fakt
nemůže nijak ovlivnit naší další činnost, ale v dalších létech bude třeba i tento „detail“ pohlídat a uvést v život.
Vlastní stránky Klubu jsou aktualizovány podle dění v Klubu a dění v tipplerkářském zahraničních. Je to naše
výkladní skříň. Díky předsedovi Klubu, který sleduje celosvětové dění tipplerkářů a pravidelně „vyvěšuje“ novinky,
je pro každého člena a případného nového zájemce, vše na jednom místě v češtině.
Rovněž se dařilo scházet každým rokem na dvou členských schůzích v dostatečném počtu. Byly vydávány
Oběžníky, kde se členové a další zájemci, měli možnost seznamovat s děním, zajímavostmi a výsledky ze soutěží.
Do Klubu se přihlásili mladší chovatelé, kteří se aktivně zapojili do soutěží. Byl vypracován Ceník tipplerů a
metodika hlášení ztrát, která by měla do budoucna sloužit pro jednání o změně legislativy při ochraně některých
přemnožených pernatých dravců. Soutěže tipplerů, to je stěžejní bod činnosti Klubu, byly vyhlašovány, hodnoceny a
vyhodnocovány podle vyhlášených podmínek. Za zmínku stojí, že v tomto roce se poprvé na území ČR podařilo
zaletět čas nad 18 hodin, podle pravidel NTU. Při vyhodnocování LF se ukázalo, že nutnost jednomyslně se
shodnout na posouzení LF, je velmi dobrým ustanovením, které nastavuje laťku „dokonalosti“ a rozhodně v dalším
období ji bude zapotřebí postupně „zvedat“.
Posledním závažným splněným úkolem předsednictva ,byla registrace Klubu podle NOZ. Na letošní jarní schůzi
jsme odsouhlasili nové Stanovy a předsednictvo dotáhlo registraci na Krajském soudu v H. Králové tak, že 6.6.2014
byly doplněny poslední požadované náležitosti a od této doby jsme vedeni jako Klub chovatelů tipplerů z.s.
v příslušném registru.
Celá činnost Klubu je možná díky rozumnému a šetrnému hospodaření. Tato činnost je pokryta z členských
příspěvků. Výše členského příspěvku je nastavena tak, aby prostředky klubu pokryly režijní náklady, náklady na
vyhodnocení soutěží a zbyla určitá menší rezerva na mimořádné nepředvídatelné výdaje. Tím letošním mimořádným
výdajem byly poplatky spojené s registrací Klubu podle NOZ. Takto vyrovnané hospodaření je umožněno včasným
placením členských příspěvků a úhradou kroužků. Za to patří dík všem členům a věřím, že i pro tento rok, budou
všechny platby provedeny do konce roku 2014. Pro ty kteří dávají přednost bezhotovostním platbám a nebo se
nemohou osobně zúčastnit dnešní schůze, je k dispozici běžný účet u Fio banky a.s., kde bezhotovostní operace,
vedení účtu a manipulace s hotovostí na přepážce jsou pro Klub zdarma. Tak jako na každou členskou schůzi, jsem
v předstihu rozeslal předsednictvu a revizorovi účetní knihu za dané období. Tato je u mne k dispozici i pro každého
člena, který by měl zájem se detailně informovat.
Na závěr bych chtěl všem členům poděkovat za spolupráci a popřát hodně radosti z chovu, v soutěžích s tipplery a
ze vzájemných setkáních a to nejen na našich schůzích.

