
Zápis z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů IČO: 22878629, konané v H. Králové 25.3.2012 
Přítomno: 9 členů, dle presenční listiny. 

Omluveni 3 členové – Jan Peroutka z vážných zdravotních důvodů s aktivním holubařením i členstvím v Klubu 
končí 
Program schůze: 
1) Přivítání přítomných.  
2) Přednesení programu schůze a jeho schválení.  
3) Kontrola usnesení ze zakládající schůze Klubu.  
4) Schválení změn ve stanovách Klubu.  
5) Schválení smlouvy na subdoménu KCHT.ucikana.cz.  
6) Zpráva pokladní. 
7) Zpráva revizní.  
8) Letový řád a jeho Přílohy 
9) Diskuse 
10) Usnesení 
Ad.1 a 2. Přítomné přivítal předseda, F. Otta a přednesl návrh programu schůze, který byl schválen a schůze se jím 
řídila. 
Ad.3. Rekapitulaci usnesení ze zakládající členské schůze provedl J.Beran, dle jednotlivých bodů. Všechny úkoly 
splněny. 
Ad.4. Stanovy Klubu byly k dispozici na webu k připomínkování a prakticky do původních Stanov byly 
zapracovány všechny pozměňovací návrhy ze zakládající schůze a podměty členů. Změna Stanov všemi hlasy 
schválena. Předsednictvo zajistí neprodleně jejich registraci na MV ČR v navržené podobě. Po zaregistrování 
konečného znění Stanov, bude zpřístupněno na webu pro širokou veřejnost. 
Ad.5. F. Otta přečetl návrh smlouvy na užívání subdomény www.kcht.ucikana.cz. Jednohlasně smlouva schválena. 
Její jeden originál bude uložen u J. Berana. 
Ad.6.a 7. Zprávu pokladní přednesl J. Veselý. Kontrolu pokladní knihy a běžného účtu přednesl V.Gaudl, který 
konstatoval, že všechny položky jsou řádně zaúčtovány a že pokladní hotovost souhlasí s účetním zápisem. 
Hlasováním byly obě zprávy všemi hlasy přijaty. 
Ad.8. Letový řád i jeho přílohy byly k dispozici všem členům na webu od 22.2.2012. V diskusi došlo k upřesnění 
dvou formulací v Příloze č.2. 
Ad.9. F. Otta přednesl návrh na zakoupení kvalitních propisovaček s popisem. Dohodnuto zakoupit 50 ks 
propisovaček s popisem. Členové provedli závaznou objednávku. Zbylý počet do 50 kusů, bude k dispozici členům, 
dle jejich potřeby. Při diskusi o LŘ bylo znovu zdůrazněno, že LŘ je přesným překladem pravidel NTU s výjimkou 
organizačních ustanovení a je seřazen chronologicky. Tento LŘ bude neměnný. Měnit se mohou pouze jeho přílohy, 
které komentují jednotlivá ustanovení a do budoucna budou reagovat na "události" ze života při soutěžích. A proto 
byly navrženy drobné úpravy Přílohy č.2 a to takto: 
Odstavec: Přihlášky k soutěži musí být předsednictvu doručeny na predsednictvo@centrum.cz (v případě chovatelů, 
kteří nemají internet i telefonicky či dopisem) ne déle než do 18 hodin v neděli předcházející soutěžnímu víkendu. 
Přihláška bude obsahovat informaci zda se soutěžící zúčastňuje soutěže MK nebo MM. 
Bude doplněn o : V případě nemožnosti dodržení podmínek MK, může soutěžící změnit na MM i v průběhu 
soutěžního dne, kdy do poznámek LF uvede čas a důvod změny.  
Odstavec:  

V jednotlivých soutěžních dnech, budou soutěžící odměněni diplomy, podle budoucích finančních možností Klubu. 
Nejlepší časy, dosažené v obou mistrovstvích, se budou zaznamenávat pro dlouhodobý přehled. Nejlepší dosažený 
čas se stane klubovým rekordem pro daný měsíc (duben, květen, červen, červenec, srpen, září). 
Bude pozměněn takto: ....Nejlepší dosažený čas se stane nejlepším klubovým časem pro daný soutěžní víkend. 
V. Gaudl navrhl, abychom se na podzimní schůzi sešli již den předem a měli tak více času si popovídat – F. Otta 
tento návrh zapracuje do pozvánky na podzimní schůzi. 
V diskuzi zazněl dotaz zda zveřejňovat dosažené časy i v případě DQ – předsednictvo toto zváží a rozhodne. 
F. Otta oznámil, že letových víkendů ITF bude v sezóně méně než našich Klubových, letové víkendy ITF se budou 
shodovat s letovými víkendy našeho Klubu (a též i s DFU, NTU, ...). 
Ad.10. Usnesení: Členská schůze schvaluje: 
Úpravu Stanov, smlouvu na subdoménu www.kcht.ucikana.cz, zprávu pokladní a revizní.  
Bere na vědomí: 
Letový řád a jeho Přílohy s úpravou popsanou v bodě 9. 
Ukládá předsednictvu: 
Zajistit bezodkladně na MV ČR novelizaci změny Stanov, hospodařit s vyrovnaným rozpočtem pro rok 2012, 
vyhodnotit letovou sezónu 2012 na podzimní schůzi nejpozději do 30.10.2012 a zajistit 50 ks propisovaček s 
popisem Klubu.                                
 
 
Zapsal: Beran J.                                                    Kontrolovali: Otta F.   Veselý J. 


