
Zápis 

z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů, konané dne 4. dubna 2015 v Hradci Králové 
Přítomno 7 členů podle presenční listiny. 
Omluveni: Gaudl V., Boičev Čavdar I., Kvočka M., Ing. Svoboda L., Pavliš J. 
 
PROGRAM: 
1) přivítání členů, přečtení a schválení programu schůze a zahájení schůze předsedou 
2) slova členů předsednictva 
3) slovo revizora 
    - PŘESTÁVKA 
4) diskuze 
5) závěr a usnesení 
 
Ad.1.) Přítomné přivítal předseda F. Otta a přečetl návrh programu schůze. Tento byl hlasováním všemi hlasy 
schválen. 
 
Ad.2.) Kontrolu usnesení z minulé členské schůze provedl rovněž předseda. Konstatoval, že úkoly plynoucí 
z usnesení minulé schůze byly splněny. Beran J. přednesl pokladní zprávu za rok 2014 a seznámil přítomné se 
současným stavem pokladní hotovosti a stavu účtu u Fio banky a.s. Členové předsednictva a revizor obdrželi 
podklady elektronicky v předstihu. Protože se omluvil V. Gaudl-revizor, uvedl, že veškeré doklady a jejich 
zaúčtování jsou na schůzi a každý člen má právo se optat, případně zkontrolovat. 
J. Veselý vyzval předsednictvo, aby nekompromisně postupovalo při rozhodování o LF a všem letcům popřál 
úspěšné soutěžní lety a bezchybné vyplňování LF. 
F. Otta apeloval na přítomné, aby evidovali ztráty během roku, prováděli jejich dokumentaci a na konci roku 
předali ke konečné sumarizaci.  
 
Ad.3.) Pro omluvenou neúčast V. Gaudla, bude třeba na podzimní schůzi zařadit do programu bod, který by 
umožnil schválit hospodaření za rok 2014. 
 
Ad.4.) V diskusi zaznívalo téma dravců a holubářského života obecně. Zazněl též dotaz, zda skutečně soutěže 
pořádané Klubem jsou podle pravidel NTU. F. Otta, který pravidla NTU překládal do češtiny a několikráte je při 
té příležitosti konzultoval s Davey Warrenerem, členem NTU a současným členem předsednictva EFTU, 
potvrdil, že Klub se při soutěžích ve skupině MK jednoznačně řídí pravidly NTU. Též potvrdil, že pravidla NTU 
i LŘ Klubu jsou si pro vlastní soutěžní let věcně totožné a že jsou seřazena chronologicky od kontroly kroužků 
před vypuštěním, až po kontrolu kroužku po dosednutí. Dále sdělil, že pravidla NTU v některých případech 
neřeší organizační záležitosti anglických soutěží (rozpis letů, vyhodnocování výsledků, důvody k diskvalifikaci, 
apod.). KCHT se proto svými organizačními záležitostmi soutěží zabývá v přílohách LŘ. Bylo upozorněno 
zvláště na to, že soutěže KCHT jsou koncipovány tak, aby se každý mohl bavit a soutěžit podle svých možností a 
aby mohlo být co nejvíce výsledků použitelných pro MK a MM. Jako příklad může sloužit ustanovení, uvedené 
v příloze č. 2 LŘ, které umožňuje soutěžícímu překvalifikovat let z MK na MM a to i v průběhu soutěže. Soutěže 
ve skupině MM se řídí mezinárodními pravidly ITF a nebo NTU. Přítomným zájemcům byly rozdány LF a 
formuláře ztrát pro rok 2015. Je možné je rovněž stáhnout na webu Klubu. Při pochybnostech, jak vyplnit 
správně LF je možné i během soutěže kontaktovat telefonicky předsedu Klubu a konzultovat nejasnost. 
 
Ad.5.) Z dnešní schůze nemuselo být přijato žádné usnesení, protože vše potřebné pro nadcházející letovou 
sezónu je již obsaženo ve Stanovách a LŘ, včetně jeho příloh. 
 
Schůzi zakončil poděkováním F. Otta všem zúčastněným a popřál úspěšnou soutěžní sezónu, co nejméně 
problémů s dravci a kvalitní odchovy pro soutěže s holoubaty. 
 
Zapsal J. Beran: 
 
 
Kontrolovali: 
F. Otta         J. Veselý 
 
 
 
Josef Veselý při podpisu doplnil rukou tento text: Chybí příspěvek můj ohledně registrace. 


