Zápis
Z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů, konané dne 10. října 2015 v Hradci Králové
Přítomno 7 členů podle presenční listiny.
Omluveni: Gaudl V., Boičev Čavdar I., Kvočka M., Čermák R., Žák P.
PROGRAM:
1) přivítání členů, přečtení a schválení programu schůze a zahájení schůze předsedou
2) slova členů předsednictva
3) slovo revizora
4) vyhodnocení letové sezóny
- PŘESTÁVKA, výběr členských příspěvků a objednávka kroužků na rok 2016
5) diskuze
6) závěr a usnesení
Ad.1.) Přítomné přivítal předseda F. Otta přečetl návrh programu schůze. Tento byl hlasováním všemi hlasy
schválen.
Ad.2.) J. Veselý sdělil, že se snažil soutěží zúčastnit, přestože letos ztratil 39 holubů a z tohoto počtu během
sezóny viděl jak 15 ks sebral dravec. Dále sdělil, že schvalování výsledků je v Týništi na trhu problematické,
není tam klid na práci. Poté dal ústně k dispozici svoji funkci v předsednictvu bez udání důvodu. J. Beran
seznámil přítomné se stavem financí a zaúčtovanými položkami v roce 2015.
Ad.3.) Pro omluvenou neúčast V. Gaudla, byli vyzváni členové, aby někdo provedl kontrolu pokladny. Tohoto
úkolu se ujal Ing. Svoboda, který konstatoval, že položky zaúčtované v roce 2015 se shodují s doklady
uloženými ve složce. Tuto skutečnost vyznačil na předloženém výtisku pokladní knihy. Příloha zápisu.
Ad.4.) Vyhodnocení letové sezóny provedl F. Otta, přednesl statistická čísla a porovnal s rokem 2014 a
připomenul trvalá vedra, která ovlivnila výkony v jednotlivých soutěžích mladých. Oznámil členům, že právě
přednesená statistika spolu s tabulkami souhrnných výsledků ze skupin MK i MM budou během tohoto víkendu
k dispozici na webových stránkách klubu. J. Veselý předal poháry a diplomy graficky speciálně navržené pro
KCHT.
Ad.5.) F. Otta předal pozdrav od Davey Warrenera, který v létě navštívil ČR, podíval se i na trh v Týništi a
předal některé novinky z Anglie. F. Otta slíbil, že přeloží článek z The Guardian od anglických poštovních
holubářů reagující na nadměrný počet dravců. Zároveň upozornil, aby každý evidoval své ztráty. Proběhla
diskuse, zda měnit nějak metodiku schvalování LF( příloha LŘ č.3), aby schvalování bylo pružné a aby byla
zaručena kvalita výstupu. Návrhy řešení přijímá F. Otta. Z nich bude na jarní schůzi 2016 společně vybráno
vhodné řešení. Dále se J. Veselý ptal, na které schůzce předsednictva byl vypracován dnešní program schůze.
Předseda F. Otta uvedl, že programy schůze jako předseda připravuje sám a de fakto program je pro všechny
podzimní schůze shodný, pokud není třeba zařadit řešení nějaké neobvyklé záležitosti. Programy se rozesílají
členům mailem a jsou k dispozici na webových stránkách klubu vždy s dostatečným předstihem. Dále se
diskutovalo o dodavateli kroužků na rok 2016. Oslovený výrobce v Polsku neodpověděl, ani na urgenci. J.
Veselý se nabídl zajistit kroužky pro rok 2016 v kvalitě a podle grafické přílohy, kterou předá F. Otta. Proběhla
diskuse chovatelských poznatků z vlastního chovu, trénování a potíže s dravci.
Ad.6.) Dnešní schůze ukládá:
1) Předsednictvu: zajistit kroužky pro rok 2016, podle objednávek členů tak, aby byly k dispozici v 1.
týdnu roku 2016.
2) Všem členům: zamyslet se nad metodikou schvalování LF (Příloha LŘ č.3) a předat svoje návrhy F.
Ottovi v předstihu před jarní schůzí Klubu. Návrh musí směřovat k jednoduchosti, možnosti rychlého
vyhlášení dobře zkontrolovaných výsledků.
Všichni přítomní při hlasování souhlasili s usnesením.
Schůzi zakončil poděkováním všem účastníkům F. Otta.
Zapsal J. Beran:
Kontrolovali: F. Otta

J. Veselý

