
Zápis 

z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů dne 9.4.2016 v H. Králové 
 
Přítomno 12 členů a dva hosté, dle presenční listiny. 
 
Program: 
1) návrh  a schválení programu schůze a kontrola usnesení z poslední členské schůze 
2) slova členů předsednictva: J. Veselý, J. Beran (pokladní zpráva), F. Otta (10 let KCHT)  
3) slovo revizora 
4) předání dosud nepředaných diplomů a poháru (KCHT + ITF) i diplomů ze zahraničí 
 --- přestávka --- 
5) diskuze: připomínky, návrhy a dotazy členů  
6) schválení usnesení členské schůze 
7) závěr schůze 
 
Ad.1) Přítomné přivítal F. Otta, přednesl návrh programu pro dnešní schůzi. Schváleno všemi 
přítomnými. 
Kontrola úkolů usnesení z členské schůze z 10.10.2015: 
Kroužky pro rok 2016 byly zajištěny a rozeslány v určeném termínu. 
Metodika schvalování LF byla diskutována mezi některými chovateli. Pro letošní rok je již na 
stránkách KCHT LF pro rok 2016, který se bude zasílat na adresu F. Otty (zápis ze schůze 
předsednictva z 20.12.2015) s tím, že F. Otta  bude zasílat své naskenované LF následující 
pracovní den po soutěžním víkendu do e-mailové schránky KCHT 
(predsednictvo@centrum.cz) tak, aby zde bylo kdykoliv v budoucnosti možno  dohledat a 
překontrolovat datum odeslání. Nabídl i vytištěné LF pro letošní rok zájemcům. Kontrola LF 
a vyhodnocování soutěží bude probíhat dle LŘ a jeho příloh ve složení: F. Otta, R. Čermák a 
J. Beran. Ke kontrole LF předseda F.Otta, po předchozích konzultacích, pověřil R.Čermáka. 
Pověření předsedou proběhlo dle Dodatku k Příloze č.3 LŘ - Metodika zpracování a schválení 

soutěžních výsledku odsouhlasený na schůzi předsednictva dne 28.4.2013. 
  
Ad.2) Pokladní zprávu přednesl J. Beran a upozornil na možnost nahlédnutí do hospodaření 
KCHT. Ve svém  slově J. Veselý opět ústně připomenul úmysl rezignovat na členství 
v předsednictvu. F.Otta potvrdil, že o úmyslu rezignace členové již vědí z minulé schůze, ale 
že je třeba  předsednictvu doručit rezignaci písemně dle Stanov, článek III., odstavec 8.  
Teprve po obdržení písemné resignace je předseda oprávněn učinit další potřebné kroky 
v souladu se Stanovami. Bylo dosaženo dohody, že resignaci se píše F.Otta tak, aby 
zahrnovala všechny náležitosti a J.Veselý jí při nejbližší příležitosti podepíše. 
F. Otta seznámil členy s připravovanou historií KCHT, neboť v letošním roce uplyne 10 let od 
jeho založení. Předsednictvo nedošlo k jednotnému názoru ohledně obsahu textu a proto, je 
zapotřebí se vzájemně poradit, aby pojednání vystihovalo historii a nevzbudilo nežádoucí 
emoce. Dále zopakoval taxativní případy diskvalifikací. Poté připomněl rozhodnutí 
předsednictva z 20.12.2015 o změně v příloze č.2 LŘ, kdy si zachováme tradiční 3 soutěže 
starých holubů a 4 soutěže mladých, neboť v DFU došlo ke změně v rozpisu soutěžních letů 
(nově mají 4 soutěže starých a 3 soutěže mladých holubů). Ještě před vlastní schůzí představil  
hosty: Tomáše Boičeva a Františka Sedláře. 
 
Ad.3) Revizor V. Gaudl provedl kontrolu hospodaření a neshledal nedostatky. V průběhu 
soutěží nemusel řešit žádné problémy při vyhlašování výsledků. Konstatoval, že od rozdělení 
funguje KCHT v klidu a bez problémů. 
 



Ad.4) Na podzimní, vyhodnocovací schůzi se někteří úspěšní soutěžící z vážných důvodů 
omluvili. Proto byly některé diplomy a pohár předány dnes, stejně tak jako za účast v ITF a 
diplomy z Rakouska. Tím byla učiněna definitivní tečka za soutěžemi 2015. 
 
Ad.5) V diskusi zazněly názory na zveřejnění rozsahu událostí kolem rozdělení KCHT 
v chystaném články o desetileté historii KCHT, kdy převažovaly názory co nejvíce 
odpersonalisovat. Tento problém bude průběžně neformálně diskutován.  
Dále, na webu KCHT jsou přístupny zápisy ze všech schůzí pouze pro členy. Důvod tohoto 
opatření pominul, neboť Český klub chovatelů tipplerů, občanské sdružení se netransformoval 
na zapsaný spolek a tím k 31.12.2015, podle Nového občanského zákoníku, zanikl. Hlasování 
pro zpřístupnění zápisů ze schůzí všem návštěvníkům stránek: Pro 11 členů; Proti 1 člen; 
Zdržel se 0. 
V diskusi také zazněl názor na zvážení metodiky schvalování LF plně elektronickou cestou, 
tedy i odesílání LF po skončení soutěže na určenou adresu. Bude třeba dobře promyslet 
všechny návaznosti do letošní podzimní schůze. 
 
Ad.6) Pro následující usnesení hlasovalo všech 12 přítomných členů. 
a) Historii k 10. výročí KCHT dále dopracovávat a diskutovat. Materiál je k dispozici u 

F. Otty. Úkol pro všechny členy do podzimní schůze 2016. Písemné náměty možné 
zasílat na předsednictvo@centrum.cz 

b) Na www.kcht.ucikana.cz zpřístupnit zápisy ze schůzí pro všechny návštěvníky 
stránek. Zajistí F. Otta do 17.4.2016 

c) Pokračovat v neformální diskusi na téma digitálního předání naskenovaných LF a 
všech potřebných změn s tím souvisejících v LŘ a jeho přílohách. Zpracované návrhy 
zasílat opět na predsednictvo@centrum.cz . Úkol pro všechny do 30.9.2016.  

 
7) Schůzi ukončil F. Otta přáním, aby se všem dařilo v chovu, aby byla co největší účast členů 
v soutěžích a aby se dravci vyhýbali tipplerům. Poděkoval všem přítomným za zájem o dění a 
aktivní přístup. 100% účast je toho dokladem. 
  
 
 
Zapsal Beran J. 
 
 
 
Kontroloval Otta F.    
 


