Zápis ze schůze výboru Klubu Králičí Hop dne 14. 1. 2012 v Lysé nad Labem
Přítomni:

Lada Šípová – Krejčová (předsedkyně)
Eva Černá (jednatel, registrátor)
Michaela Znamínková (člen)
Jan Mareš (předseda revizní komise)
Omluveni:
Markéta Kuncková (pokladník)
Nepřítomni: MVDr. Jana Vlachová (člen)
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
2.
Zhodnocení činnosti roku 2011
3.
Členské příspěvky na rok 2012, seznam členů klubu, přijetí nových členů (Eva Černá)
4.
Zpráva pokladní, Členská schůze 2012 – navrhnout datum
5.
Řád ochrany zvířat pro závody (MVDr.Jana Vlachová)
6.
Webové stránky klubu
7.
Mistrovství české republiky 2012
8.
Závody k proškolení rozhodčích, delegace rozhodčích na MČR
9.
Sponzoring klubu pro rok 2012
10.
Propagace MČR
11.
Diskuse
12.
Závěr
Program přijat, odsouhlasen 100% přítomných.
2. Zhodnocení činnosti KKH za rok 2011
- přednesla předsedkyně Lada Šípová-Krejčová
Zmíněny dva nedostatky z roku 2011
- nebyl spuštěn web KKH (problém z hlediska nedodržení podmínek vůči Generálnímu
sponzorovi KKH – firmě ASAN)
- nebyl zpracován Řád na ochranu zvířat při pořádání závodů na území ČR (naprostá
nezúčastněnost členky výboru MVDr. Jany Vlachové, která měla toto za úkol a nebyla
s ní možná komunikace ze strany klubu, neboť e-maily se vracely jako nedoručitelné a
telefonní hovory nebyly možné – nepřijímala hovory, osobní setkání neproběhlo).
Kladně bylo hodnoceno:
- generální sponzor firma ASAN, která plnila přislíbené podmínky sponzoringu při konání
1. Celostátního setkání přátel Králičího Hop i při všech předváděcích akcích KKH
- 1. Mistrovství Evropy v Králičím Hop, které se konalo ve Švýcarském Wollerau, a
kterého se zúčastnilo i několik členů se svými zvířaty (hopáky), z 11 udělených cen, bylo
do ČR dovezeno 7, což je hodnoceno jako velký úspěch.
- Soutěžní řád pro Králičí Hop, který byl vypracován předsedkyní Ladou ŠípovouKrejčovou a společně výborem a členy KKH upraven při zveřejnění na 1. Celostátním
setkání přátel Králičího Hop

1. Celostátní setkání přátel Králičího Hop konaného 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)
- Proškolení rozhodčích, které proběhlo rovněž při konání 1. Celostátního setkání přátel
Králičího Hop dne 7.8. 2011 získalo průkaz rozhodčího sedm členů 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
-

3. Evidence členů KKH, členské příspěvky, registrace KKH
- přednesla Eva Černá – jednatel, registrátor KKH
K evidenci členů měla hned několik výhrad, protože nemá potvrzené Přihlášky od čtyř
zakládajících členů KKH a to dokonce ani od členky výboru KKH MVDr. Jany Vlachové,
z toho důvodu není možné tyto členy kontaktovat, protože od nich není známa nejen
doručovací adresa, ale ani e-mail či telefonní číslo. Jedná se o tyto zakládající členy:
MVDr. Jana Vlachová
Filip Vlach
Veronika Vlachová
Alexandra Jarešová
S těmito výše jmenovanými členy čítá KKH 22 členů, do termínu výborové schůze byli ještě
doručeny dvě přihlášky, potvrzené ZO a dvě přihlášky mailem bez potvrzení ZO.
Přijímání nových členů KKH je prozatím v kompetenci výboru KKH a to tak, že členství
nabývá platnosti při splnění odevzdání Přihlášky potvrzené ZO, zaplacení členského
příspěvku a schválení členství výborem KKH.
Návrh řešení:
Jednatel odešle dopis třem výše uvedeným členům z rodiny Vlachových včetně bankovního
spojení a termínu, do kdy je třeba zaplatit členské příspěvky na rok 2012 a odevzdat ZO
potvrzené Přihlášky (které měly být jednateli doručeny nejpozději do 7.8. 2011).
K členství Alexandry Jarešové vystoupila předsedkyně Lada Šípová – Krejčová s informací o
ukončení jejího členství na vlastní žádost k datu 31.12. 2011. Toto bylo výborem vzato na
vědomí a nebude již dále kontaktována.
100% zúčastněných byli přijati dva noví členové Marek Groll (členské příspěvky již
uhrazeny) a Kristýna Šmejkalová (bude vyzvána k uhrazení členských příspěvků), dále bylo
rozhodnuto, že jednatel odešle rovněž dopis dvěma novým zájemcům, kteří prozatím
nedoručily Přihlášku potvrzenou ZO a vyzve je, aby tak učinili, jedná se o Evu Bukričovou a
Lenku Špilerovou.
Pro členy KKH budou vystaveny Členské průkazy a budou členům předány na výroční
členské schůzi, kde budou rovněž předány i Průkazy rozhodčím, kterými se budou při
pořádání závodů prokazovat a zároveň jimi budou označeni.
Členské příspěvky budou vybírány pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011 a to 200Kč
dospělí, 100Kč do 18. let věku a 50Kč zápisné pro nové členy. Jednatel odešle všem členům

KKH výzvu k úhradě členských příspěvků pro rok 2012 se splatností výjimečně do 29. 2.
2012, pro další období vždy do 31. 1. daného roku jak je uvedeno ve stanovách ČSCH. Výzva
bude odeslána e-mailem a to včetně čísla účtu KKH a adresou pokladní Markéty Kunckové,
s informacemi ohledně platby pro dané období.
Registrace KKH
Zde opět měla připomínky k neobdržení potřebných dokumentů k přesné evidenci zvířat
zařazených mezi „sportovní králíky“ a chybějícím třem dosud nezaregistrovaným vrhům
z roku 2011.
S tím, že se jedenkrát ročně bude vyplňovat Evidenční list sportovních králíků, aby bylo
možno sestavit od začátku přesný registr a bylo usnadněno dohledání zvířat při zápisu do
Plemenné knihy KKH a při registrací odchovů v KKH.
Eva Černá byla vyzvána předsedkyní Ladou Šípovou – Krejčovou k vypracování
Evidenčního řádu KKH.
Zpráva registrační nemohla být uceleně přednesena pro chybějící dokumenty od některých
členů KKH, kteří přislíbili dodatečné doručení a Registrace za rok 2011 bude tak uzavřena a
Registrační zpráva předána při výroční členské schůzi.
Prozatím je registrováno:
11 chovatelských stanic
33 Sportovních králíků (kterým byla vydána „startovací čísla“)
28 odchovaných Sportovních králíků (bude rozšířeno o tři vrhy, ke kterým zatím nedodány
Připouštěcí potvrzení a Rodokmeny k potvrzení)
35 evidovaných králíků s původním Rodokmenem vydaným jinými organizacemi ČSCH
4. Zpráva pokladní
Byla dodána pokladníkem Markétou Kunckovou v písemné formě k přednesení předsedkyní
Ladou Šípovou – Krejčovou, ale po shledáni nedostatečného rozpracování a s tím, že nebyla
provedena revize Účetní knihy, byla odložena k předložení se všemi náležitostmi včetně
revizní zprávy při Výroční členské schůzi.
Termín pro konání Výroční členské schůze byl zvolen na termín konání prvních oficiálních
závodů, které se budou konat před MČR a to v Poděbradech dne 1. dubna 2012.
5. Řád ochrany zvířat při závodech
Měla vypracovat MVDr. Jana Vlachová, která je nepřítomna a ani není možné ji kontaktovat.
Bylo zváženo přepracování a upravení stávajícího Řádu na ochranu zvířat při veřejném
vystoupení – Králičím HOPu platného pro ČSCH. Toto bylo dáno za úkol Michaela
Znamínkové, která návrh předloží k připomínkování výboru KKH a odešle na Ústřední
komisi pro ochranu zvířat, aby bylo možné co možná nejdříve pořádat závody v králičím
Hopu i v Čechách.
6. Webové stránky KKH
Je nezbytné vytvoření webových stránek nejen pro potřeby klubu, ale rovněž jako závazek
Generálnímu sponzorovi firmě ASAN. Rovněž pak důležité pro propagaci KKH jako
takového. Web by měl být třísekční a) pro veřejnost b) pro členy klubu c) pro výbor – pro
členy a výbor přidělení přístupových hesel. Nutno zaregistrovat novou doménu, neboť
odkoupen domény je dražší než přímá registrace pro KKH. Navrhována doména kralicihop.eu
(99Kč), k odkoupení doména kralicihop.cz (asi 2500Kč). Předsedkyně Lada Šípová –
Krejčová osloví p. Prombergra, v případě že se nedomluví spolupráce, bude osloven p.

Fazekaš (kontakty zprostředkuje Eva Černá). Návrh webu postoupen novému členovi KKH
Marku Grollovi, který zpracuje návrh designu a rozložení jednotlivých sekcí.
7. Mistrovství České republiky v Králičím Hop
KKH byl osloven ze strany pořadatelů výstavy For Pets s možností konání MČR v rámci této
akce. Jako pozitivum je hodnoceno, že nás oslovili a místo konání Praha, kde bude možná
presentace v médiích. Jako negativum se jeví málo koberců, možnost využití pouze tří
rozhodčích ze sedmi vyškolených a nedostatečné množství kvalitních koberců.
Bylo nutno rozhodnout, zda uspořádat MČR jednodenní nebo dvoudenní, z důvodu
atraktivnosti pro média bylo nakonec odhlasováno jednodenní a to na 14. 4. 2012 9 - 18h.
Dále se jednalo o:
a) Proplácení rozhodčích stejně jako u ČSCH - cestovné 5Kč/km
- stravné 100Kč/den nebo poskytnutí
občerstvení
- rozhodování (5Kč/za dvojici), zatím zdarma
b) Delegace rozhodčích – na základě žádosti pořadatele deleguje Michaela Znamínková
- pro MČR: René Stupka, Michaela Znamínková, Pavel Znamínko
(dle počtu přihlášených soutěžících si pořadatel podá žádost na
delegování přiměřeného počtu rozhodčích)
c) Pořadatel MČR – je KKH, je určena zodpovědná osoba: Lada Šípová - Krejčová
- zajišťuje: koberce, překážky a klece pro ustájení závodících králíků
d) Startovné
- základní 100Kč za první start dvojice + 50Kč za každý další start
- příplatek pro nečleny klubu ve výši 50Kč ke každému startu
- odvod ze startovného do pokladny KKH: 10Kč za každý start člena KKH

e) Propagace
f) Sponzoři

a 60Kč za start nečlena KKH
- CHOVATEL
- Receptář prima nápadů
- weby KKH, členů a organizací včetně www.cschdz.eu
- ASAN = Generální sponzor (přislíbeno dodání koberců)
-?

8. Závody k proškolení rozhodčích
Pořadatelem bude Michaela Znamínková.
Místo konání: Poděbrady.
Termín konání 1.4. 2012
9. Sponzoring KKH
Generálním sponzorem je firma ASAN, nutno dohodnout podmínky pro další spolupráci.
Komunikaci mezi KKH a firmou ASAN zajistí předsedkyně Lada Šípová – Krejčová.
10. Propagace MČR
- CHOVATEL
- Receptář prima nápadů
- weby KKH, členů a organizací včetně www.cschdz.eu
11. Diskuse:
Výkonnostní knížky

- pro každou startující dvojici

- první výtisk 20Kč pro člena KKH, 50Kč pro nečlena KKH
- vystavení duplikátu 200Kč
- platnost pouze v ČR (nezapisují se zahraniční závody, pokud
nepůjde o Mistrovství Evropy)
- zařazení do třídy na zvážení soutěžících
- nelze se sám zařadit do Elitní tříd – nutno do ní postoupit
- zahraniční soutěže nejsou započítávány do výkonu v ČR
Výroční členská schůze KKH - při pořádání závodů k proškolení rozhodčích
- před uskutečněním MČR, navržen termín 31.3. ve
večerních hodinách v Poděbradech
2. Celostátní setkání přátel Králičího Hop:
- proběhne opět v Chotěboři ve dnech 16. – 17. 6. 2012
- budou zároveň uspořádány závody ve všech disciplínách
- proběhne školení dalších rozhodčích
Závody v Chotěboři při místní výstavě
- pořadatel Lada Šípová – Krejčová
- termín 15. – 16. 9. 2012
Soutěžní řád
Navrhovány dvě možné změny Soutěžního řádu Ladou Šípovou – Krejčovou:
1) jeden vodič + jedna disciplína (výkonnostní třída) – maximálně tři zvířata
2) uznávání rekordů ve skoku do výšky a ve skoku do dálky i na tréninku, ale za přítomnosti
dvou rozhodčích
Změny nebyly provedeny, Soutěžní řád zůstává prozatím v původním znění.
MČR pro závodníky z ciziny
- otevřené = možná účast závodníků z jiných zemí
- bez možnosti získání titulu Mistr ČR
- všechna ostatní ocenění v jednotlivých třídách ano
Vypracovala: Eva Černá
jednatel KKH

