
Zápis 
z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů ze dne 17.9.2022 v Hradci Králové 

Přítomno 7 členů, 5 hostů, 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 – plnění úkolů předsednictva (předseda F.Otta) 
3) slova členů předsednictva a revizora, předání diplomů a pohárů (pokladník R.Čermák) 
4) kontrola účetnictví (revizor V.Gaudl) – návrh vybrání členského příspěvku a jeho výše 
5) hlasování o členském příspěvku 
--- přestávka během níž proběhne objednávka kroužků na rok 2023 (1 kroužek = 10,- Kč) ---  
6) diskuse  
7) usnesení členské schůze a jeho schválení členskou schůzí 
 
Ad 1) Předseda F.Otta přivítal členy a poté zahájil schůzi. Přečetl její program, který byl všemi 
přítomnými členy jednohlasně schválen.  
 
Ad 2) Všechny 3 body usnesení z minulé členské schůze byly splněny. Výsledky byly včas odsouhlasovány, 
výsledky soutěží byly zveřejňovány na klubových stránkách a diplomy včetně trofejí byly obstarány. 
 
Ad 3) Předsednictvo obdrželo od hostů Jiřího Pastyříka a Jindřicha Mikuleckého žádosti o členství, které byly 
předsednictvem odsouhlaseny.  
Roman Čermák poděkoval soutěžícím členům za jejich účast v soutěžích. Sdělil, že bude kontaktovat 
nepřítomné členy ohledně platby za kroužky a případné i zaplacení členských příspěvků, o kterých členská 
schůze rozhodne později. Doporučil členům si vytisknout Dohodu a Letový řád a občas si tyto dokumenty 
přečíst a tím si osvěžit paměť. 
Frank Otta požádal členy o nahlašování změny telefonního čísla či mailové adresy. S členy probral otázku, jak 
zanášet do pokladny drobné peníze, které členové nechtějí od pokladníka vracet zpět). Aby nevznikl přebytek 
v pokladně a klub mohl tyto částky zdůvodnit, členská schůze se dohodla, že se tyto částky budou do pokladny 
zanášet jako „dar“. 
Frank Otta sdělil novým členům, že kroužky KCHT jsou určeny pouze pro tipplery. Současně jim zmínil 
možnost používat kroužky jiných organizací, avšak z nohy holuba nesnímatelné, o průměru 7 mm, a to po dobu 
prvních 3 let od začátku členství. 
Revizor, Václav Gaudl, telefonicky omluvil svou nepřítomnost. Omluvený Antonín Novák během schůze 
telefonoval a pozdravoval členy. Mailem nebo telefonem předem pozdravovali všichni omluvení členové. 
 
Ad 4) Z důvodu nepřítomnosti revizora Václava Gaudla kontrolu pokladny provedla paní účetní 
Zuzana Kyšeľová, která se schůze zúčastnila jako host. Konstatovala, že je pokladna v pořádku. 
Předsednictvo shledalo výši hotovosti dostatečnou na to, aby pokryla běžné náklady na chod klubu 
(zejména nákup diplomů a trofejí) na celý příští rok. Navrhlo proto, že se nebude členský příspěvek 
letos vybírat s výjimkou nových členů. Důvod – noví členové budou mít příští rok možnost soutěžit o 
trofeje.  
 
Ad 5) Výše zmíněný návrh byl všemi přítomnými členy jednohlasně schválen.  
 
Ad 6) Během diskuze se členové podělili o zkušenosti z chovu, tréninku i soutěžení. Pochopitelně 
zazněly i zkušenosti s dravci. 
 
Ad 7) Členská schůze dala předsednictvu za úkol zajistit klubové kroužky a distribuovat je během 
první poloviny ledna 2023, taktéž připravit soutěžní sezónu 2023. Toto usnesení bylo přijato 
jednohlasně všemi přítomnými členy.   
 
Zapsal: Frank Otta      Kontrolovali: Roman Čermák 
                   Tomáš Eder 


