
Český svaz chovatelů, z.s., Klub Králičí Hop

 

SCHŮZE VÝBORU 8/2021


Datum konání: 20. 7. 2021


Výborová schůze proběhla online přes Google Meet.


Přítomni: Eva Beránková, Miroslava Davidová, Monika Davidová, Martina Hájková, Barbora Kohoutová, 
Petra Molkupová a David Rozkošný


Program: 

1. Chod výboru 
a) Výbor se dohodl na společné organizaci a fungování. Byly ujasněny postupy při přijímání členů do 
klubu, vyhlašování závodů a schvalování titulů šampion. 
 
b) Sjednocení variabilních symbolů pro příchozí platby na klubový účet. 
   111 - výkonnostní průkazy (do poznámky jméno závodníka) 
   222 - přihlášky do klubu (do poznámky jméno člena) 
   333 - odvody ze závodů (do poznámky název závodu) 
   444 - startovné na MČR (do poznámky jméno závodníka) 
   2022 - platba členského poplatku pro rok 2022 - prodloužení členství (specifický symbol - číslo člena) 
 
c) Další plakety pro šampiony budou objednány na Mistrovství ČR. Do budoucna výroba plaket v 
pravidelných intervalech s předáním na významných klubových akcích.  

2. Nutné dodržování termínů  
Výbor se jednomyslně shodl, že již nebude tolerováno žádné zpoždění a bude vyžadováno dodržování 
daných termínů (např. při vyhlášení závodu, registraci mláďat…). 

3. Mistrovství ČR 2021  
Sportovní hala Klimeška v Kutné Hoře byla závazně rezervována. Informace v propozicích se oproti 
minulému mistrovství nemění, přesné znění výbor odsouhlasí mailem. Propozice s přihláškou budou 
zveřejněny společně se seznamem kvalifikovaných a kvalifikovaní závodníci budou oficiálně pozváni na 
mistrovství mailem. Seznam rozhodčích účastnících se mistrovství dodá předseda rozhodčích. Pro 
Mistry ČR a za 1.-3. místo budou objednány poháry a všem účastníkům kokardy. Nutno oslovit 
potenciální sponzory a zajistit veterináře, který ráno provede přejímku králíků.  

4. Odvody ze závodu I. Marco Cup  
Odpovědný pořadatel Milan Judas oslovil klub s návrhem věnovat částku ve výši odvodů ze závodu       
I. Marco Cup obyvatelům z oblasti zasažené tornádem. Výbor souhlasí a bude vyžadovat potvrzení o 
převedení částky společně s výší převedeného daru a uvedení klubu jako dárce. Příště je ale nutno 
takové náležitosti řešit předem.   

5. Zrušený závod Juvenes Moravia 2021  
Výbor neobdržel žádnou oficiální informaci, že jsou závody zrušeny. Odpovědný pořadatel bude 
kontaktován a seznámen s tím, že je zrušení akce nutné vždy ohlásit nejprve klubu (tzn. pořadateli). 


 

Příští výborová schůze bude 29. 7. 2021 od 18 hod online. 

Zápis provedla: Barbora Kohoutová 	 	 	 	 	   Zápis ověřila: Petra Molkupová


