
Zápis 

Z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů, konané dne 5. dubna 2014 v Hradci Králové 
Přítomno 10 členů podle presenční listiny. 
Omluveni: Boičev Čavdar I., Gaudl V. a Vedral S. 
 
PROGRAM: 
1) přivítání členů, přečtení a schválení programu schůze a zahájení schůze předsedou 
2) slova členů předsednictva 
    a) kontrola usnesení z minulé členské schůze 
    b) zpráva pokladní    
    c) oznámení aktivit předsednictva 
    d) oznámení novinek ze života klubu 
    e) vysvětlení metodiky použité při zpracování ceníku pro tipplery 
    f) transformace Klubu chovatelů tipplerů o.s. podle zákona 89/2012 Sb. Na Zapsaný spolek (z.s.) 
    g) apel na členy: vedení evidence ztrát, předkládat písemné svědecké výpovědi, vedení si nejlepších osobních 
časů (včetně prvních "desítek") a jejich oznámení předsednictvu 
3) slovo revizora 
    - PŘESTÁVKA 
4) diskuze 
5) závěr a usnesení 
 
Ad.1.) Přítomné přivítal předseda F. Otta přečetl návrh programu schůze a hlasováním byl všemi hlasy schválen 
 
Ad.2.) a) J.Beran provedl kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Bylo konstatováno, že úkoly plynoucí 
z usnesení byly splněny.  
 
b) Dále přednesl pokladní zprávu za rok 2013 a seznámil přítomné se současným stavem pokladní hotovosti a 
stavu účtu u Fio. a.s. Členové předsednictva a revizor obdržely elektronicky přehledy začátkem tohoto týdne. 
 
c) – d) F. Otta seznámil přítomné s činností předsednictva od podzimní členské schůze. Na webových stránkách 
Klubu je průběžná kontrola všech zápisů předsednictva a všech činností Klubu.  
 
e) Zároveň vysvětlil metodiku oceňování tipplerů pro případná jednání směřující ke změně legislativy v ochraně 
některých dravců, kteří ohrožují chovy holubů a drůbeže. Spolu s P. Kubíčkem a R.Čermákem se zúčastnili 
schůze sokolníků v Opočně, kteří by rovněž uvítali změny legislativy a o schůzce v Opočně krátce poreferovali. 
Je jen škoda, že zástupci PH a ČSCH se nedostavili na toto jednání. 
 
f) Od 1.1.2014 je v platnosti zákon číslo 89/2012 Sb. (NOZ) a proto byla předložena úprava našich Stanov tak, 
aby vyhověla zákonu, aby zároveň neměnila vnitřní vztahy a organizační strukturu Klubu. Změn není mnoho a 
každý přítomný obdržel texty se změnami. K navrženým změnám nebylo připomínek a návrh novelizovaných 
Stanov byl všemi hlasy přijat. Je nedílnou součástí tohoto zápisu. Stejně tak bylo potvrzeno předsednictvo a 
kontrolor, vzešlé z voleb při zakládající schůzi Klubu ze dne 11.9.2011 a předseda klubu Frank Otta, zvolený na 
schůzi předsednictva dne 25.9.2011. Mandát předsednictva, revizora i předsedy končí v září 2014 podle Stanov 
Čl.III/6.  
 
g) F. Otta apeloval na přítomné, aby evidovali ztráty během roku, prováděli jejich dokumentaci a na konci roku 
předali ke konečné sumarizaci. Poděkoval všem, kteří se v minulém roce účastnili soutěží, neboť ze statistiky je 
patrná světově nejmasovější účast našich členů v soutěžích. Ani v ITF nejsme přehlédnutelní. Vyzval všechny, 
aby podle svých možností, se v tomto roce zapojili, neboť jen tak získají zkušenosti. Zároveň i v letošním roce 
bychom rádi odměnili nejlepší osobní časy jednotlivců. Bude zapotřebí, aby každý nahlásil, že např. zalétl svůj 
nejdelší osobní čas se starými, či mladými, první 10 hodinový let atd. Taktéž byl zmíněn letošní přechod na 
novou, zjednodušenou formu LF a zájemcům rozdány vytištěné formuláře. 
 
Ad.3.) Pro omluvenou neúčast V. Gaudla, bude třeba na podzimní schůzi zařadit do programu bod, který by 
umožnil schválit hospodaření za rok 2013. 
 
Ad.4.) V diskusi zaznívalo téma dravců a holubářského života obecně. Diskutovalo se o možnosti změně 
dodavatele rodových kroužků na rok 2015 a další. Nabízí se možnost odebírat eloxované hliníkové kroužky od 
výrobce v ČR. Rozhodnutí bude potřebné učinit do konce června 2014 a to po důkladné úvaze. Na podzimní 
schůzi skončí funkční období stávajícího předsednictva a revizora a bude třeba připravit volby. 



Ad.5.) Dnešní schůze bere na vědomí přednesenou zprávy a ukládá předsednictvu: 
-Zajistit všechny kroky k přeregistrování Klubu podle zákona číslo 89/2012 Sb., na základě dnes schválených 
Stanov z.s. 
-Zvážit dodavatele kroužku pro rok 2015, po diskusi po předložení vzorků v Týništi n.O. 
Schůzi zakončil poděkováním F. Otta za hojnou účast a popřál všem úspěšnou chovnou a soutěžní sezónu a co 
nejméně problémů s dravci. 
 
 
 
Zapsal J. Beran: 
 
 
Kontroloval: 
F. Otta          


