Zápis
z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů, konané dne 23.3.2013 v Hradci Králové.
Přítomno: 10 členů, dle presenční listiny, jeden zájemce o členství, omluven jeden člen.
Program schůze:
1) Přivítání přítomných.
2) Přednesení programu schůze a jeho schválení.
3) Zpráva předsedy.
4) Zpráva pokladní.
5) Zpráva revizní.
6) Předání diplomů
7) Diskuse.
8) Usnesení.
Ad.1) Přítomné přivítal předseda a omluvil nepřítomného. Zároveň představil zájemce o
členství v Klubu Petra Kubíčka.
Ad.2) Přednesený program byl všemi přítomnými schválen.
Ad.3) F. Otta ve svém vystoupení znovu poděkoval všem chovatelům, kteří se v minulém
roce zapojili do soutěží a byl by velmi rád, pokud by tento trend pokračoval. Je třeba,
vhodnými prostředky, propagovat chov a lety tipplerů. Věstník KCHT je ideální platformou
pro články, fotografie a sdělení svých zážitků z chovatelské praxe, proto předseda poprosil,
aby členové do Věstníků přispívali – byť i jen fotografií či krátkým článkem. Další možností
propagace tipplerů je publikování v časopise Chovatel, kde v č.1/2013 vyšel článek o
návštěvě tipplerkářů v Anglii. Pro budoucnost je třeba se snažit nekonvenčně a nezávazně
ukazovat, především dětem a mládeži, jaká zajímavá zvířata jsou tippleři a jakých výkonů
dosahují.
Připomněl, že letová sezóna se blíží a že bylo dobré, aby si každý znovu přečetl pravidla a při
vlastní soutěži správně dokázal vyplnit LF. Německý chovatel Martin Toma věnoval vítězi
poháru MM pro rok 2013 pár holubů linie Plester. Protože holubi jsou na holubníku F. Otty,
nebude o ně soutěžit a ani od nich nebude odchovávat.
Ad.4) Hospodaření Klubu je velmi jednoduché, kdy příjmy Klubu jsou výhradně členské
příspěvky a rozdíl nákupní a prodejní ceny u kroužků KCHT. Vydání se skládá ze zakoupení
pohárů, diplomů a nutných poštovních poplatků při rozesílání kroužků. Pro letošní rok máme
k dispozici cca 3500,- Kč na ceny a režijní materiál. Proto není třeba měnit členský příspěvek.
Ad.5) Revizní zprávu přednes V.Gaudl, který konstatoval, že skutečnost odpovídá účetnímu
stavu a proto navrhuje pokladní zprávu schválit. V minulé letové sezóně nemusel řešit žádné
problémy vyplývající zejména z letového řádu. Přál by si, aby i letošní sezóna proběhla
v duchu LŘ a bez nutnosti zásahu revizora.
Předseda dal hlasovat o zprávě pokladní. Byla schválena všemi přítomnými, jako i zpráva
revizní.
Ad.6) Byly rozdány diplomy Rakouského klubu a diplomy za lety ITF.
Ad.7) F. Otta přednesl návrh předsednictva, který vzešel na nedávných vzájemných
konzultacích, na zrušení vstupního poplatku a na 50% členský příspěvek pro chovatele do 18
let a studenty do 26 let se zdůvodněním. Dle našich Stanov je potřeba členského souhlasu a
všichni přítomní souhlasí.
Další diskutovaným bodem byla mezinárodní výměna diplomů. Bylo odsouhlaseno, že
v případě mezinárodní výměny diplomů budou diplomy přiděleny, v kategorii MK, pro
nejlepší výkony starých při letu LD a v případě mladých na MLM, pro první tři chovatele,

kteří let dokončili podle LŘ. Pokud nebude počet vyčerpán, přidělí předsednictvo zbylé
diplomy v termínech nejbližších k těmto soutěžím.
Byla vyjasněna osobní přítomnost chovatele při soutěžích. Chovatel, při MM, kdy přebírá
zároveň funkci rozhodčího, musí být přítomen celému soutěžnímu letu. Při MK, musí
chovatel být přítomen minimálně při kontrole kroužků, startu a dosedu holubů a v průběhu
soutěže, pak dle vlastního uvážení.
Byl vznesen dotaz, zdali host v klubových soutěžích v rámci propagace letů smí použít
k hostujícímu letu holuby člena Klubu. O návrhu se hlasovalo. Hlasováním 7 proti, 3 se
zdrželi, bylo rozhodnuto, že nikoliv.
Diskuze se týkala mnoha tipplerkářských záležitostí od našich dobrých mezinárodních vztahů
až po soukromé chovné plány. Během diskuze byla předsednictvem odsouhlasena přihláška
Petra Kubíčka a zmíněný se stal dvanáctým členem klubu.
Na schůzi se doprodal zbytek klubových propisovaček.
Předseda v rámci diskuze, která pokračovala u něj na holubníku, ukázal členům nově
importované droppery z Anglie, o který byl stran členů projeven zájem a proto je přislíbil
namnožit tak, aby byli členům co nejdříve k dispozici. Při loučení si členové navzájem popřáli
dobrou chovnou i letovou sezónu.
Ad.8) Usnesení:
Členská schůze schvaluje:
- zprávu pokladní a revizní
- členský příspěvek pro mladé chovatele do 18 let a studenty do 26 let ve výši 50%.
- při vypisování mezinárodní výměny diplomů budou diplomy přiděleny, v kategorii MK,
pro nejlepší výkony starých při letu LD a v případě mladých na MLM, pro prví tři
chovatele, kteří let dokončili podle LŘ. Pokud nebude počet vyčerpán, přidělí
předsednictvo zbylé diplomy v termínech nejbližších k těmto soutěžím.
- rozhodnutí, že host v soutěžích nesmí použít k letu tipplery člena Klubu.
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