
Zápis 
z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů ze dne 25.6.2022 v Hradci Králové 

 
Přítomno 8 členů, 2 hosté, 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) slova členů předsednictva a revizora  
4) kontrola účetnictví (revizor V.Gaudl) 
 
--- přestávka ---  
 
5) diskuse  
6) usnesení členské schůze a jeho schválení členskou schůzí 
 
 
Ad 1) Předseda F.Otta přivítal členy. Poté zahájil schůzi, přečetl její program a nechal hlasovat o 
jeho přijetí. Program schůze byl všemi přítomnými členy jednohlasně schválen.  
 
Ad 2) Dle požadavků usnesení z minulé členské schůze: kroužky byly zajištěny, distribuovány a 
seznam příjemců byl umístěn na web. Rozpis letové sezóny byl připraven a umístěn na web. 
Stabilní Letový formulář byl připraven a umístěn na web. Usnesení schůze bylo tudíž 
předsednictvem splněno. Nad rámec usnesení byla pro zájemce o členství připravena nová přihláška 
do Klubu a umístěna na web. Též nabídka v menu webových stránek klubu pod názvem: „Co je 
vlastně ten tippler?“ byla průběžně doplňována.  
  
Ad 3) R.Čermák sdělil členům, že během sezóny starých holubů nemělo předsednictvo a revizor 
žádnou práci se schvalováním Letových formulářů. Důvodem byl fakt, že se žádný člen z důvodu 
ztrát holubů při trénincích nemohl soutěží zúčastnit. Popřál členům štěstí při trénování mladých v 
nadcházející soutěžní sezóně a věří, že se někdo soutěží zúčastní.   
F.Otta členům připomněl Čl. III., bod 6 Dohody – týkající se předsednictva. Připomněl, že členství 
v předsednictvu končí odstoupením z funkce, ukončením členství v klubu, anebo odvoláním 
z podnětu členské schůze. R.Čermák dodal, zdali by někdo nechtěl do předsednictva kandidovat. 
Přítomní členové projevili s prací dosavadního předsednictva spokojenost a přání, aby 
předsednictvo a revizor v jejich práci pokračovali. 
F.Otta zmínil uplynutí 15letého, 10letého a 5letého výročí existence KCHT. Vysvětlil členům tyto 
mezníky a důvody proč se historie KCHT dělí do těchto tří období. 
Poté požádal členy, aby předsednictvu hlásili změnu telefonního čísla či mailové adresy. 
Dále zmínil, že kroužky KCHT jsou určeny jen pro tipplery, nikoliv pro jiná plemena nebo křížence 
a uvedl důvod proč je tomu tak. 
Připomněl, že po přihlášení se do soutěže je potřeba zaslat LF i když z nějakého důvodu člen 
v soutěžní den hejno nevypustí a vysvětlil důvod proč. Současně zmínil možnost zaslání fotokopie 
LF předsednictvu během soutěžního víkendu a zdůraznil, že papírová kopie musí následovat.  
Také zmínil některé nedostatky při vyplňování LF: proškrtávání kolonek, nepřepisovat číselné 
údaje. R.Čermák poradil, jak postupovat v případě, když soutěžící udělá chybu: chybný údaj 
škrtnout, napsat vedle správně a s datem parafovat. 
F.Otta při té příležitosti připomněl členům taxativně dané diskvalifikace: tj. přepisování číselných 
údajů, uvedení neúplného údaje na kroužku, pozdní zaslání LF (dle rozhodnutí předsednictva ze dne 
6.9.2014) 



 
Ad 4) Z důvodu nepřítomnosti revizora V.Gaudla kontrolu pokladny provedla paní účetní Zuzana 
Kyšeľová, která se schůze zúčastnila jako host. Konstatovala, že je v pokladně mírný přebytek, 
řádově v desetikorunách. Důvodem tohoto přebytku je neochota některých členů si převzít po platbě 
zpět své drobné a pokladník tudíž do knihy zanese celou přijatou částku. 
R.Čermák a F.Otta dospěli k názoru, že je v pokladně dostatek peněz k pokrytí výdajů za tento rok a 
navrhli, že na této schůzi není třeba vybírat členský příspěvek. Pouze noví členové, kteří vstoupí do 
KCHT v roce 2022 členský příspěvek zaplatí. F.Otta nechal o členských příspěvcích hlasovat a výše 
zmíněný návrh byl všemi přítomnými členy jednohlasně přijat. 
 
Ad 5) Během diskuze zazněly dotazy na interpretaci Letového řádu, které zodpověděl R.Čermák a 
uvedl kuriózní situace, kdy si soutěžící sami v Letovém formuláři uvedli DQ, aniž by museli. 
Předsednictvo ve spolupráci s revizorem, a po vyžádání doplňujících informací od soutěžícího, 
takovouto diskvalifikaci v několika případech poté anulovalo a dosažený výsledek potvrdilo jako 
platný. Na to navázal F.Otta, který dotazy na pravidla ocenil a doporučil členům si osvěžit paměť a 
přečíst si Letový řád a jeho přílohy jednou za rok (nejlépe před počátkem soutěžní sezóny). Poté 
zmínil 4 hlavní rozdíly mezi pravidly NTU a ITF, které mohou soutěžícího zmást a o kterých byla 
již řeč na minulé schůzi.  
Pochopitelně v diskuzi zazněly neblahé zkušenosti chovatelů s dravci, ale na druhé straně se poté 
členové rozhovořili o svém chovu jiných zvířat než tipplerů a diskuze nabyla povzbudivějšího rázu. 
Antonín Novák předal našim členům srdečné pozdravy a přání všeho nejlepšího od Bc. Vladimíra 
Kubíka, který je členem vedení slovenského Klubu chovateľov letúnov a tipplerov (KCHLaT). 
 
Ad 6) Předsednictvo připravilo usnesení dnešní schůze v následujícím znění: 

1) Předsednictvo, ve spolupráci s revizorem, bude odsouhlasovat výsledky v pokračujících 
soutěží mladých sezóny 2022, 

2) webové stránky budou těmito výsledky aktualizovány, 
3) předsednictvo vyhodnotí a uzavře letovou sezónu 2022 (včetně nákupu pohárů a zajištění 

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


