
 

Výborová schůze      datum: 20.7. 2017 

 

Přítomni: Petra Molkupová, Lada Šípová, Jindřich Šíp, Nikol Šváchová, Jan Völfel 

Omluveni: Eva Beránková, Miroslava Davidová 

 

1.Mistrovství české republiky 

• Byl stanoven termín 31.3. 2018, místo konání Olomouc, probíhá jednání s výstavištěm 

Flora Olomouc. 

• Vzhledem k finanční náročnosti pronájmu prostoru budou členové výboru hledat 

řešení získání dalších sponzorských darů. 

• Kvalifikační podmínky pro MČR zůstávají stejné jako pro rok 2017. 

 

2.Tréninková centra 

• Výbor chce zajistit pro všechny budoucí zájemce o králičí hop možnost kvalitního 

tréninku, tak aby na našich stránkách zveřejňovaná výcviková centra nevznikala 

živelně, ale byla zárukou kvality. 

• Za chod tréninkového centra je zodpovědný trenér, který podává žádost (Žádost o 

evidenci výcvikového centra) a splňuje následující podmínky: 

o Minimální věk 18 let, pokud osoba je starší 15 let, tak za ní musí ručit dospělá 

osoba, která nemusí být členem KKH. Osoba mladší 15 let, nemůže být 

trenérem. 

o Trenér musí být členem ČSCH-KKH. 

o Musí doložit svoji účast na závodech minimálně ve střední třídě rovinné dráhy 

nebo parkuru. 

o Pro platnou žádost musí trenér doložit minimálně jedno doporučení oficiálního 

rozhodčího ČSCH-KKH, rozhodčí má právo zamítnout žádost v případě 

jasných rozporů s Řádem na ochranu zvířat nebo při zjevné neznalosti 

žadatele. 

• Současná tréninková centra musí mít schválenou žádost do 1. 10. 2017. Žádost se 

zasílá na adresu jednatelky klubu, žádost schvaluje výbor klubu. Centra, která 

nebudou mít schválenou žádost do 1.10.2017, budou vyřazena k tomuto datu 

z webových stránek. 

• Pokud vzniknou pochybnosti o fungování tréninkového centra, může být tréninkové 

centrum vyjmuto z evidence na základě projednání ve výboru ČSCH-KKH. 

 

 

3.Facebook: 



• Výbor dává pravomoci zpravovat oficiální facebookové stránky Český svaz chovatelů 

– Klub králičí hop Andreje Kratochvílové. Členové výboru se ale musí stát hlavními 

administrátory stránek a mohou mít možnost na ně přidávat příspěvky. Andrea 

Kratochvílová bude vyzvána jednatelkou, aby stránky upravila odpovídajícím 

způsobem.  

4. Nákup webové aplikace: 

• Výbor podporuje nákup webové aplikace od Dánského partnera. Jednáním byli 

pověřeni: Lada Šípová, Václava Křepelková a Jan Volfel. 

• Výbor odsouhlasil jednohlasně proplacení zpáteční jízdenky pro Václavu Křepelkovou 

z Dánska, kam pojede za účelem jednání. 

 

5. Tvorba webu: 

• Budou probíhat další úpravy, zpřehlednění současného webu. Dále budou členové 

výboru  

 

6. Odvody klubu: 

• Odpovědní pořadatelé, kteří neodvedou do 60 dnů od termínu závodu odvody na účet 

klubu a nedoloží pokladníkovi KKH odvody na předepsaném formuláři, nebudou mít 

povoleny další závody, dokud nesplní své povinnosti. 

 

 

 

Zápis provedla: Nikol Šváchová, Lada Šípová 

 

 

 

 

 


