
Zápis 
z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů ze dne 2.10.2021 v Hradci 

Králové 
 
Přítomno 14 členů, 1 host, dle presenční listiny. 
 
Program schůze: 
 
1) přivítání členů, přečtení programu a jeho schválení členy, zahájení schůze (předseda 
F.Otta) 
2) kontrola usnesení z minulé členské schůze – průběžné plnění úkolů předsednictva 
(předseda F.Otta) 
3) představí se noví členové   
4) slova členů předsednictva a revizora  
5) kontrola účetnictví (revizor V.Gaudl) 
6) vyhodnocení soutěžní sezóny 2020 a 2021, předání diplomů a pohárů (pokladník 
R.Čermák) 
7) hlasování o členském příspěvku 
 
--- přestávka během níž proběhne objednávka kroužků na rok 2022 (1 kroužek = 10,- Kč) ---  
 
8) diskuse  
9) usnesení členské schůze a jeho schválení členskou schůzí 
 
Ad 1) Předseda F.Otta přivítal členy a předal jim pozdravy od Vlado Kubíka ze slovenského 
klubu letúnov KCHLaT. Zmínil přátelské vztahy s tímto klubem. Poté zahájil schůzi, přečetl 
program dnešní schůze a nechal hlasovat o jeho přijetí. Program schůze byl všemi přítomnými 
členy jednohlasně schválen.  
 
Ad 2) Poslední schůze KCHT se konala na podzim 2019. K standardním úkolům 
předsednictva (a v některých případech i revizora) patří:  
 
příprava rozpisu letové sezóny,  
příprava Letového formuláře na daný rok, 
vyhodnocování jednotlivých a souhrnných soutěžních výsledků,  
uzávěrka letové sezóny (nákup diplomů a trofejí) a jejich předání,  
aktualizace webových stránek KCHT,  
nákup a distribuce kroužků KCHT 
 
Přestože se poslední schůze KCHT konala na podzim 2019, všechny tyto úkoly byly průběžně 
plněny (kromě předání trofejí za rok 2020 - dodatečně splněno na této schůzi, viz. Ad.6 - a 
svolání schůzí -.)  
 
Ad 3) Představili se noví členové (Alena Ladová, Pavel Fendrich, Ladislav Chládek a Antonín 
Novák), kteří do KCHT vstoupili v roce 2021 a podělili se s členy o jejich holubářské 
zkušenosti. 
 
Ad 4) Předseda F. Otta pochválil součinnost předsednictva a revizora a všem poděkoval. 
Upozornil na možnost zasílat Letové formuláře (LF) na predsednictvo@centrum.cz 
elektronicky jako pojistku proti ne velmi spolehlivé funkčnosti České pošty – v některých 



případech velmi dlouhá doba doručení a nevybírání schránek. Současně dodal, že papírový LF 
je nutné zaslat k archivaci první pracovní den po skončení soutěžního víkendu. V opačném 
případě následuje diskvalifikace výsledku. V této souvislosti zmínil taxativní diskvalifikace: 
přepisování časových údajů a čísel kroužků v LF, uveden neúplný údaj na kroužku a pozdní 
zaslání LF či jeho nezaslání po předchozím přihlášení se do soutěže (odsouhlaseno 
předsednictvem 6.9.2014). Vysvětlil, proč je třeba se přihlásit týden před soutěží a v té 
souvislosti dodal, že jakmile je člen přihlášen, jsou pouze dvě možnosti, jak předsednictvo 
s pomocí revizora výsledek soutěžního letu může vyhodnotit: 

1) Výsledný čas odsouhlasí 
2) Udělí diskvalifikaci (DQ) – např. 60 minut z dohledu, dosed více než 70 m od 

holubníku, přepisování číselných údajů v LF, apod.). Podle předsedy je třeba, aby 
soutěžící zvážil, v případě že hejno nevypustí ve stanovenou dobu nebo vůbec (z 
důvodu např. mlhy, průtrže mračen, apod.), která DQ pak ve výsledcích „vypadá 
lépe“. Zdali nedodržení doby startu nebo nezaslání LF. 

Též oznámil, že ITF (a tudíž i webová stránka ITF) již neexistuje zhruba 6 let a vysvětlil proč. 
Z tohoto důvodu byla předsednictvem původní pravidla ITF lokalizována úpravou –, byly 
odstraněny zmínky o překladech do cizích jazyků, místní časy, metry/yardy, vypuštění hejna 
dle posunu času ve světě, délka dne, regionální zástupce, schvalování LF, a jiné, pro KCHT 
nepodstatné. Předsednictvo v podstatě text pravidel ITF zjednodušilo a doplnilo tak, aby 
odpovídal našim podmínkám. Tento Letový řád se nyní skládá z pouhých 3 stránek, je nazván 
„Letový řád (LŘ) pro skupinu „MM“, založený na pravidlech Mezinárodních letů tipplerů 
(ITF)“ a je již k dispozici na webových stránkách KCHT ve formátu PDF, ze kterého se dá 
velmi snadno vytisknout. Nový LŘ zejména obsahuje přestup z pravidel pro skupinu „MK“ 
na pravidla pro skupinu „MM“ během soutěžního dne. Obsah LŘ podle Pravidel NTU zůstal 
od počátku letové sezóny 2012 beze změny a při přestavbě webových stránek KCHT dostal 
upřesňující název „Letový řád pro skupinu „MK“. 
 
V této souvislosti předseda vysvětlil terminologii, používanou různými subjekty: 
Letový řád = Pravidla 
Dohoda = Stanovy 
Pravidla NTU = LŘ pro skupinu „MK“ 
Pravidla ITF = LŘ pro skupinu „MM“ 

DQ = diskvalifikace 
o/b = starý/ří holub/i 
y/b mladý/dí holub/i

 
F.Otta zmínil 4 hlavní rozdíly mezi pravidly NTU a ITF: 

1) Čestný systém (bez rozhodčího) 
2) Odložení startu (o max. 1 hodinu) 
3) Povoleny ztráty dravci (max. 2 během soutěže za předpokladu, že je vidí rozhodčí) 
4) Podpůrná světla povolena 

 
Slovo revizora V.Gaudl viz Ad) 5 a pokladníka/tajemníka R.Čermáka viz. Ad 6) 
 
Ad 5) Po předložení pokladní knihy a hotovosti KCHT R.Čermákem a následné kontrole 
revizor V.Gaudl potvrdil správnost účetnictví a stav pokladny za období, které dosud nebylo 
kontrolováno. Též zmínil jednu „zbytečnou“ diskvalifikaci letošní sezóny za zaslání starého 
formuláře. Navrhl, aby se v hlavičce LF neměnil letopočet. Podle reakce přítomných členů to 
je dobrý návrh. Předsednictvo, nezávisle na tuto novou připomínku, se již problémem 
zabývalo a dospělo k názoru, že uvádět rok v předtištěné hlavičce LF není vůbec nutné, 
jelikož (dle namátkové kontroly LF zaslaných v předchozích letech) zjistilo, že členové rok 
uvádějí v kolonce „datum“ LF automaticky. Od roku 2022 se tudíž v přetištěné hlavičce LF 
rok již objevovat nebude (viz. Zápis ze schůze předsednictva z 2.10.2021) 



 
Ad 6) R.Čermák ocenil účast v soutěžích, uvedl důvody proč letošní sezónu vynechal a předal 
diplomy a pohár za poslední dvě soutěžní sezóny. Poté popřál členům úspěchy do budoucích 
roků. 
 
Ad 7) Předsednictvo se dohodlo, dle dostatečného stavu v pokladně, že nebude třeba členský 
příspěvek na rok 2022 vybírat. Jelikož však noví členové budou mít již v roce 2022 možnost 
účastnit se soutěží o diplomy a poháry, které bude třeba zakoupit, a z důvodu solidarity, 
předsednictvo navrhlo, aby noví členové příspěvek zaplatili. V tomto smyslu dal předseda o 
členských příspěvcích hlasovat a všichni přítomní jednohlasně tento návrh schválili. 
 
Během přestávky proběhla objednávka kroužků a platba za ně. 
 
Ad 8) Diskuze probíhala v několika skupinkách současně a velmi živě. Zapisovatel 
zaznamenal témata jako jsou např. péče o zdravotní stav holubů, jejich krmení, příprava na 
soutěže, trénink, usazování mladých a pochopitelně problémy s dravci. Jedno z témat se 
dotklo i údajů na webových stránkách klubu – P.Fendrich zmínil možnost uvádění telefonních 
čísel v seznamu členů, tak, aby veřejnost měla přímý kontakt na členy klubu. I další členové 
projevili o tuto informaci na stránkách zájem. Předsednictvo nemá proti tomuto návrhu 
námitek, nicméně je si vědomo, že je třeba respektovat GDPR (zákon o ochraně osobních 
údajů) a svobodnou vůli jednotlivých členů. Předseda proto přislíbil, že projde všechny 
přihlášky do klubu, kde žadatelé předem vyjadřují souhlas či nesouhlas se zveřejněním svého 
telefonního čísla a dle přání jednotlivých členů buďto údaj na webových stránkách zveřejní 
nebo nezveřejní. Časový limit zveřejnění nebyl určen. 
 
Ad 9) Předsednictvo připravilo usnesení dnešní schůze v následujícím znění: 

1) předsednictvo zajistí kroužky KCHT tak, aby byly členům k dispozici během ledna 
2022. V případě osobního převzetí může být i později (např. v Týništi), dle dohody 
s předsedou 

2) předsednictvo připraví rozpis soutěží pro letovou sezónu 2022 nejpozději měsíc před 
jejím zahájením a zveřejní ho na webových stránkách KCHT 

3) předsednictvo připraví Letový formulář pro všechny letové sezóny počínaje rokem 
2022 nejpozději měsíc před zahájením soutěžní sezóny 2022 a umístí ho na webových 
stránkách KCHT k vytištění. 

 
Toto usnesení bylo přijato jednohlasně všemi přítomnými.  
 
 
 
 
Zapsal: Frank Otta 
 
 
 
 
Kontroloval: Roman Čermák 


