
Výborová schůze 28.10.2012 – Chotěboř 

Přítomní:    Lada Šípová-Krejčová 
                     Jindřich Šíp 
                     Markéta Kuncková 
                     Eva Bukričová – po telefonu 
Omluvena: Eva Černá 
 

1. Seznámení s programem: a) Změna Řádu pro registraci a tetování králíků  

                                               b) 1.Mistrovství České republiky 

                                               c) Evidence klubových předmětů 

                                               d) Akce klubu na příští rok 

Všichni přítomní souhlasí s programem. 

 

2. Změna Řádu pro registraci a tetování králíků v ČSCH-KKH 
a) Výbor uděluje souhlas s další úpravou Řádu pro registraci a tetování králíků v ČSCH-KKH. 

Hlasování: 4x ano 

 
b) Výbor mění větu:  Alespoň jeden z rodičů je registrován v Plemenné knize KKH (dále jen PK 

KKH).   

c) Nahrazena by měla být větou: Alespoň jeden z rodičů je registrován v Plemenné knize KKH 

(dále jen PK KKH) nebo alespoň jeden z rodičů musí být držitelem titulu Elitní v oficiálním 

závodu v zemi, ve které je možnost soutěžit podle obdobného Soutěžního řádu, jaký je 

uznaný v ČSCH-KKH. Získání titulu Elitní v zahraničním závodu, musí chovatel doložit. 

Hlasování: 4x ano 

          

3. 1. Mistrovství České republiky v Králičím Hopu 

Vyjádření se odkládá na příští schůzku výboru.  

Je zapotřebí: Lada Šípová – napsat krátký článek o Mistrovství 

                        Eva Bukričová – zajistit fotografie na webové stránky, výsledky jsou již umístěny 

                        Markéta Kuncková – do 14-ti dnů zpracovat finanční výsledky a seznámit s nimi                

                                        Výbor (upozorňuje výbor na nezaplacení startovného na 1.MČR Evou  

                                        Černou) 

Hlasování: 4x ano 

 

4. Evidence klubových předmětů 

Výbor se rozhodl tento bod přesunout na příští schůzku výboru a to z důvodu nepřítomnosti 

jednatelky klubu Evy Černé. 

 

5. Akce klubu ČSCH-KKH na rok 2013 

a) Akce klubu na příští rok je zapotřebí evidovat již před koncem kalendářního roku předchozího 

a to z důvodu zařazení do klubového termínového kalendáře – aby všichni pořadatelé měli 

přehled o akcích ostatních pořadatelů (nedošlo ke stejnému termínu závodů) a závodníci měli 

možnost včas se připravit a naplánovat svoji účast.  



Hlasování: 4x ano 

       b)   2.MČR v Králičím Hopu se bude konat v Praze v termínu říjen – listopad 2013. Odpovědný       

pořadatel Eva Bukričová. Mistrovství bude finančně v režii klubu KKH, bude mít určený realizační tým, 

jehož členové nemusí být členové výboru, ani členové klubu KKH.    

              Hlasování: 4x ano 

d) Připravuje se Sekce Králičího Hopu při EU chovatelů. Jednáním za klub pověřujeme 

předsedkyni ČSCH-KKH Ladu Šípovou-Krejčovou. Ucházíme se o pořadatelství 3.Mistrovství 

Evropy v Králičím Hopu. Tuto žádost budeme předkládat na 2.ME v Lipsku. Jednáním ohledně 

Mistrovství Evropy a případnými  odpovědnými pořadateli pověřujeme Ladu Šípovou-

Krejčovou a Jindřicha Šípa. 

Hlasování:  4x ano 

 

      d)  Plánované akce: 

12.1. Praha, odpovědný pořadatel Eva Bukričová 

13.-14.4. Praha – veletrh For Pets 

Květen – Týniště nad Orlicí, odpovědný pořadatel Eva Černá  

1.6. Poděbrady 

2.6. nebo 9.6. Praha – závodiště Chuchle, odpovědný pořadatel Eva Bukričová 

29.-30.6. Brno – veletrh Propet, odpovědný pořadatel Lada Šípová-Krejčová 

20.-21.7. Chotěboř, Celostátní setkání (závody a odborné semináře na téma Králík náš 

společník) 

                  odpovědný pořadatel Lada Šípová-Krejčová 

22.-27.7. Chotěboř, Soustředění králičího hopu (tréninky pro děti i dospělé) 

                  odpovědný pořadatel Lada Šípová-Krejčová 

21.9. Chotěboř, odpovědný pořadatel Lada Šípová-Krejčová 

29.-30.9. Jaroměř, odpovědný pořadatel Lada Šípová-Krejčová 

10.-11.měsíc 2013 – Praha, 2.MČR 

Hlasování: 4x bereme na vědomí 

 

e) Schůzka rozhodčích se pravděpodobně nebude konat na Celostátním setkání. Navrženo 
konání při Členské schůzi v odpoledních hodinách. Členská schůze a její termín, případný 
termín Schůzky rozhodčích bude stanoven při příštím zasedání výboru. Navržený termín 
březen nebo duben 2013, místo dosažitelné, např.: Kolín. 

        Hlasování: 4x ano 
 
      f) Členský příspěvek musí být letos podle nových předpisů vybrán dříve než loni. Upozorňuje 

Jindřich Šíp. (pravděpodobně  do 1.12.2012). Toto je nutné ihned zjistit, kontaktovat jednatelku klubu 

Evu Černou, aby s tím seznámila všechny členy klubu. 

Navrhovaný termín příštího zasedání výboru KKH v neděli  11.11. v odpoledních hodinách.  

Zápis provedla: Lada Šípová-Krejčová 



 

   


