
Zápis 

z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů ze dne 12.10.2019 v Hradci Králové 
 
Přítomno 9 členů, 2 hosté, dle presenční listiny. 
 
Program schůze: 
1) přivítání členů, přečtení programu a jeho schválení  členy, zahájení schůze 
2) kontrola usnesení z minulé členské schůze 
3) slova členů předsednictva a revizora 
4) kontrola pokladní knihy 
5) vyhodnocení  soutěžní sezóny 2019, předání diplomů a pohárů 
--- přestávka během níž proběhne objednávka kroužků a zaplacení kroužků ---  
6) diskuse  
7) schválení usnesení členské schůze  
 
 Ad.1. Přítomné přivítal F. 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 obou bodů. 
  
Ad.3. Členové předsednictva i revizor pogratulovali všem soutěžícím k jejich dosaženým výkonům. 
V. Gaudl informoval o snadné kontrole LF, protože LF byly téměř bezchybně vyplněny. Členy za 
vyplňování pochválil. Také apeloval na hojnější účast v soutěžích. F.Otta navrhl nevybírání 
členských příspěvků na rok 2020 a R.Čermák potvrdil, že je v pokladně dostatek prostředků pro 
běžné a předpokládané výdaje. V případě nepředpokládaných výdajů bude možno příspěvky od členů 
vybrat na jarní schůzi. F.Otta sdělil přítomným, že Milan Šabata ukončil na vlastní přání členství. 
Důvodem jsou ztráty při trénincích (pravděpodobně dravcům) a proto Milan přestal holuby chovat. 
 
Ad.4. Revizor, V.Gaudl, překontroloval pokladní knihu i hotovost a členům oznámil, že kniha je 
vedena v pořádku a finance souhlasí.  
 
Ad.6. Diplomy soutěžícím předal R.Čermák a poháry předal V.Gaudl. 
 
Během přestávky si přítomní členové objednali a zaplatili kroužky na rok 2020. Jeden z hostů 
schůze, Tomáš Eder, zažádal o členství v KCHT a podal písemnou přihlášku, která byla 
předsednictvem odsouhlasena. KCHT má nyní 13 členů. 
 
Ad.6. V diskusi zmínil F.Otta životní jubileum Fera Porubčanského, který se dožívá 80ti let. Fero je 
jedním ze zakladatelů (dnes slovenského, tehdy československého) klubu vysokoletců. Členové 
KCHT pověřili F.Ottu k zaslání blahopřání. Během diskuse se též F.Otta poptával u jednotlivých 
členů na jejich problémy s dravci a zjistil, že útoky dravců znemožňují šesti z přítomných pravidelné 
tréninky a v některý případech i účast v soutěžích. 
 
Ad.7. Usnesení dnešní členské schůze se skládá z následujících bodů a bylo jednohlasně schváleno: 
1) Předsednictvo připraví a dá členům k dispozici na webových stránkách rozpis soutěží a Letový 
formulář pro soutěžní sezónu 2020 ne déle než měsíc před započetím letové sezóny 2020. 
2) Předsednictvo zajistí a dodá kroužky na rok 2020 v první polovině ledna 2020. V případě 
osobního převzetí může být dohodnut s objednavatelem i pozdější termín (např. v Týništi).  
 
 
 
 
Zapsal:  Frank Otta       Kontroloval: Roman Čermák     


