Zápis ze schůze výboru Klubu Králičí Hop dne 7. 8. 2011 v Chotěboři
Přítomni:

Lada Šípová – Krejčová (předsedkyně)
Eva Černá (jednatel, registrátor)
Markéta Kuncková (pokladník)
Michaela Znamínková (člen)
Jan Mareš (předseda revizní komise)
René Stupka (člen revizní komise)
Jindřich Šíp (člen revizní komise)
Nepřítomni: MVDr. Jana Vlachová (člen)
Ke zkoušce pro rozhodčí přizván: Pavel Znamínko
Výbor KKH je tímto usnášení schopný.
1. Zahájení a seznámení s programem
Schůze výboru byla zahájena předsedkyní KKH Ladou Šípovou – Krejčovou,
která přednesla Program ve znění:
Program výborové schůze 14.1.2012
1.
Zahájení a seznámení s programem (Lada Šípová – Krejčová)
2.
Zhodnocení 1. Celostátního setkání přátel králičího HOP (Lada Šípová – Krejčová)
3.
Schválení Dodatku k řádu pro registraci a tetování králíků v KKH (Eva Černá)
4.
Celodenní ukázkový program Klubu Králičí Hop 17. 9. 2011 při CVMK v L.n.L
5.
Řád ochrany zvířat pro závody
6.
Webové stránky klubu
7.
Přijetí nových členů
8.
Složení zkoušky rozhodčích formou kolokvia
9.
Závěr
Program přijat, odsouhlasen 100% přítomných.
2. Zhodnocení 1. Celostátního setkání přátel králičího HOP (Lada Šípová – Krejčová)
Jako velký přínos bylo zhodnoceno 1. Celostátní setkání přátel Králičího Hop v Chotěboři ve
dnech 6.-7. 8. 2011, kde byli zájemci o tento nový sport seznámeni nejen s připravovaným
Soutěžním řádem, ale zároveň pod vedením členů KKH seznámeni s prací se začátečníky a
výukou nových zájemců s jejich vlastními zvířaty (hopáky), byli vedeny tréninky na přípravu
jednotlivých soutěžních disciplín (rovinná dráha, parkur, skok do výšky a skok do dálky).
3. Schválení Dodatku k řádu pro registraci a tetování králíků v KKH (Eva Černá)
Výboru KKH byl registrátorem předložen Dodatek k řádu pro registraci a tetování králíků v KKH
ve znění:
Dodatek k řádu pro registraci a tetování králíků v Klub Králičí HOP
platný pro registraci odchovů členů KKH od 1.1. – 31. 12. 2011
Pro možnost registrace mláďat odchovaných členy v Klub Králičí HOP (dále jen KKH), která
jsou odchována v průběhu roku 2011 výhradně pro sportovní aktivity a jelikož z důvodu
počínající činnosti KKH není možno, splnění podmínek stanovených v Řádu pro registraci a
tetování králíků v KKH jak je uvedeno v bodě 2. Předpoklady rodičů, jejichž odchov se má
registrovat, vydává KKH tento dodatek:
15. Registrace mláďat narozených 1.1. - 31.12 2011

15.1 Každé mládě odchované členem KKH, narozené v období 1.1. – 31. 12. 2011 je možno
registrovat v KKH.
Postup člena KKH při hlášení mláďat k registraci je totožný s bodem 3. Postup chovatele
při hlášení mláďat k registraci, jak je uvedeno v Řádu pro registraci a tetování králíků v
KKH.
16. Předpoklady rodičů, jejichž odchov z období 1.1. – 31.12. 2011 je možno registrovat
16.1 Oba rodiče musejí být registrováni a tetováni (označeni).
16.2 Alespoň jeden z rodičů se musí účastnit akcí pořádaných KKH a vykazovat dobré
sportovní výkony, rovněž je možno registrovat mláďata králíků, kteří se účastnili
zahraničních závodů.
16.3 Oba rodiče musejí v den připouštění dosahovat nejméně minimální ještě přípustné
hmotnosti, stanovené standardy pro příslušná plemena. Pokud nelze určit plemeno, mělo
by se jednat o zvířata dospělá.
Odsouhlasen 100% přítomných.
4. Celodenní ukázkový program Klubu Králičí Hop 17. 9. 2011 při CVMK v L.n.L
Předsedkyní Ladou Šípovou – Krejčovou byl oznámen termín Celodenního ukázkového
programu, který se bude konat při CVMK v Lysé nad Labem dne 17. 9. 2011
Program:
10,00 - Rovinná dráha
11,30 - Skok vysoký
13,30 – Parkur
14,30 - Skok daleký
15,30 – Hry
3. Řád ochrany zvířat pro závody
Opět byla zmíněna důležitost sestavení Řádu ochrany zvířat při závodech v Králičím Hop, Lada
Šípová – Krejčová bude opakovaně kontaktovat MVDr. Janu Vlachovou, které toto bylo dáno za
úkol.
6. Webové stránky klubu
Rovněž byla zmíněna důležitost vzniku webových stránek KKH, jakožto jeden ze závazků
generálnímu sponzorovi KKH firmě ASAN zastupované p. Janickým.
Toto uloženo Michaela Znamínkové, přístupová hesla k webu www.kralicihop.cz poskytne
současný webmaster stránek kralicihop.cz – Filip Vlach.
7. Přijetí nových členů
Na základě splnění dvou podmínek – odevzdání vyplněné přihlášky, potvrzené ZO jednateli
KKH a zaplacením členských příspěvků, hlasoval výbor o přijetí nových členů.
Nad 18 let:
Lenka Bálková
Do 18 let:
Petra Černá
Lenka Záhorecová
100% zúčastněných hlasovalo pro přijetí nových členů KKH.

8. Složení zkoušky rozhodčích formou kolokvia
Na závěr jsme přistoupili ke složení závěrečných zkoušek nutných pro vyškolení prvních
rozhodčích pro sport Králičí Hop. Po předchozí úvaze jsme přistoupily k závěrečným zkouškám
formou kolokvia.
Tím se stali prvními sedmi rozhodčími pro Králičí Hop členové KKH:
Lada Šípová Krejčová – předsedkyně KKH
Eva Černá – jednatel, registrátor KKH
Michaela Znamínková - členka výboru KKH
Jan Mareš – předseda revizní komise
Jindřich Šíp – člen revizní komise
René Stupka – člen revizní komise
Pavel Znamínko – člen KKH
9. Závěr
Členové výboru KKH zhodnotili dosavadní činnost KKH jako pozitivní a dobře se rozvíjející.
Vypracovala: Eva Černá
jednatel KKH

