
Zápis 

z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů ze dne 13.4.2019 v Hradci Králové 
 
Přítomno 9 členů a jeden host, dle presenční listiny. 
 
Program schůze: 
1) přivítání členů a hostů, přečtení programu a jeho schválení  členy, zahájení schůze 
2) kontrola usnesení z minulé členské schůze 
3) slova členů předsednictva a revizora (kontrola pokladní knihy) 
4) zopakování důležitostí pro letovou sezónu 2019 (Frank Otta) 
--- přestávka ---  
5) diskuse  
6) schválení usnesení členské schůze  
 
 Ad.1. Přítomné přivítal Frank Otta a přednesl program dnešní schůze, který byl všemi přítomnými 
jednohlasně schválen. 
 
Ad.2. Bylo přečteno usnesení z minulé členské schůze a bylo konstatováno splnění dvou bodů ze tří, tj. 
rozpis letů a letový formulář pro rok 2019 byl vypracován a je k dispozici ne webových stránkách KCHT. 
Předsednictvo zajistilo kroužky na rok 2019 a dle dohody je členům doručilo. Třetí bod - schvalování LF 
Václavem Gaudlem - nemohl být z důvodu současné nemoci a nepřítomnosti V. Gaudla okamžitě 
projednán. V průběhu schůze však V.Gaudl zatelefonoval, pozdravoval členy a sdělil, že je z nemocnice 
již doma a schvalování LF by neměl být pro něj problém. Tak i třetí bod usnesení byl dořešen. 
 
Ad.3. Roman Čermák předložil ke kontrole účetnictví KCHT a za nepřítomného V.Gaudla provedl 
kontrolu účetní knihy Petr Kubíček, který potvrdil, že naše účetnictví je v pořádku. F. Otta předal z loňské 
sezóny dosud nepřevzaté diplomy. R.Čermák popřál členům dobrou soutěžní sezónu. 
 
Ad.4. Frank Otta apeloval na členskou účast v soutěžích. Připomněl, že upomínkový pohár za "první 
desítku" lze nyní získat také ve skupině „MM". V bodech specifikoval nejčastější důvody zbytečných 
diskvalifikací. Doporučil členům, aby si před začátkem soutěžní sezóny přečtením osvěžili LŘ a návod 
jak vyplňovat LF. Vyjmenoval zbytečné důvody k diskvalifikacím, které loni nastaly. Připomenul, že jako 
pojistku proti nespolehlivému doručování Českou poštou lze na předsednictvo zaslat elektronickou kopii 
formuláře, avšak papírová forma musí být zaslána též. 
 
Ad.5. Členská základna prodiskutovala mnoho témat, mezi ně patřily např.: zkušenosti z chovu i letu, 
krmení, doplňky krmení a, pochopitelně, dravci. Josef Veselý informoval o systému oznamování 
přihlášek do soutěží a vysvětlil rozložení informací o výsledcích v diplomech slovenského klubu 
KCHLaT, kdy se soutěžícím za všechny účasti předává pouze jeden diplom, ve kterém jsou uvedeny 
všechny výsledky chovatele v dané sezóně najednou. Řeč přišla i na barvu kroužků, zdali v sekvenci 
barev užívané ČSCH nevynechat šedou a nahradit ji jinou, výraznější barvou, např.červenou. 
 
Ad.6. Usnesení dnešní členské schůze se skládá z následujících 2 bodů a bylo jednohlasně schváleno: 

1) předsednictvo bude během soutěžní sezóny 2019 odsouhlasovat výsledky jednotlivých soutěží a 
umístí je na webové stránky KCHT, sezónu uzavře a na stránkách zveřejní i souhrn výsledků. 

2) předsednictvo po ukončení soutěžní sezóny 2019 zajistí diplomy a poháry tak, aby mohly být 
předány na podzimní členské schůzi. 

 
 
 
Zapsal:  Frank Otta        
 
 
 
Kontroloval: Roman Čermák 


