
Český svaz chovatelů, z.s., Klub králičí hop

 

ZÁPIS VÝBORU říjen 2022


ONLINE SCHŮZE, 11. 10. 2022 

1. Mistrovství Evropy 
Vzhledem k malému počtu přihlášek a přihlášených startů bylo mistrovství zkráceno na 2 dny - pátek a 
sobotu. Počet startů bude omezen na celkových 400.  
 
Pátek - rovinné dráhy + skok vysoký 
Sobota - parkury + skok daleký 
 
Z Německa se odhlásili 2 závodníci, startovné bylo vráceno. 
 
Přihlášeno: 
ČR - 80 startů 
Slovensko - 20 startů 
Německo - 50 startů 
Švédsko - 50 startů 
 
Z celkových 400 startů zbylo volných 200 startů. Celkový možný počet startů pro Čechy a Slováky byl 
stanoven podle počtu členů v klubu. ČR celkem 200 startů a SR celkem 100 startů.  
 
Starty pro české závodníky, kteří na ME postoupili jako náhradníci (9. - 20. místo v kvalifikacích), jsou 
zpoplatněny 100 Kč / start (plné startovné na ME je 200 Kč / start). 
 
Výše vstupného na ME: 
Jednodenní: 200 Kč (dospělý), 100 Kč (dítě) 
Dvoudenní: 300 Kč (dospělý), 200 Kč (dítě) 
 
Potíže s hledáním společného ubytování pro závodníky - většinou jsou zde dlouhodobě ubytováni 
Ukrajinci.


2. Plakety pro Championy 
Dodavatel nemá skladem krabičky na plakety, předávání se tedy přesouvá na kvalifikační závod v 
Králíkách. Bude objednáno 20 ks krabiček navíc do zásoby. 


ONLINE SCHŮZE, 20. 10. 2022  

3. Mistrovství Evropy 
Výbor nominoval na Mistrovství Evropy tyto rozhodčí: Stanislav Čihák, Vítězslav Hajný a Miloslav 
Sedláček. Z Německa se zúčastní 2 rozhodčí (Anja Schönfeld, Nicolas Wright), ze Slovenska také 2 
rozhodčí (Júlia Chvojková, Simona Krupčíková) a ze Švédska 1 (Tina Nylund). Rozhodčí mají zajištěné 
ubytování. V případě, že nebudou toto ubytování chtít, bude jim proplacena náhrada 1000 Kč.  
 
Byla spuštěna sbírka na podporu ME pomocí platformy Donio.  
 
Příjem přihlášek byl ukončen, nabídnutý celkový počet startů byl využit. Celkově je na mistrovství 
přihlášeno 400 startů, 61 závodníků a 210 králíků ze 4 zemí. 
 
Přejímku na mistrovství zajistí veterinární klinika Vetcare, cena 2 000 Kč. Zapůjčení klecí je zatím v 
jednání se ZO Chrastava. 


4. Žádost o dotaci - MČR Prostějov 
Žádost o poskytnutí dotace na MČR v Prostějově z rozpočtu města Prostějov byla dodatečně 



schválena ve výši 10 000 Kč. 

5. Mistrovství ČR 2023  
Sportovní hala v Litomyšli je bohužel obsazená místními sporty. Nedostupné jsou i sportovní haly v 
Chrudimi, Jičíně a Hradci Králové. Výbor bude hledat jiné možnosti místa konání MČR v příštím roce.  

6. Změny - závody 
Barbora Kohoutová informovala o problému s kvalifikačním závodem na MČR v Dolní Cerekvi. 
Sportovní halu v plánovaný termín bohužel obsadili florbalisty. Pokud Kohoutová nenajde náhradní 
místo konání, závod bude muset být přesunut na termín 21. - 22. 1. 2023. 
 

ONLINE SCHŮZE, 27. 10. 2022 

7. Mistrovství Evropy 
Trička pro naši reprezentaci, rozhodčí, pomocníky a na prodej (společně s 10 ks mikin) uhradí “sponzor 
české reprezentace” TestForce s.r.o.  
 

OSOBNÍ SCHŮZE, 31. 10. 2022, Lázně Bohdaneč 

8. Kvalifikační závody na ME 
Byly vyhodnoceny náklady na konání kvalifikačních závodů a doklady předány pokladníkovi klubu. 
Výdaje byly bohužel vyšší než příjmy ze startovného z důvodu malého počtu účastníků.    

9. Stížnost na jednání člena klubu 
Chovatelka podala stížnost na majitelku vybraného krycího samce, která jí měla úmyslně nakrýt samici 
jiným samcem (bratrem vybraného samce). Výbor předá informaci o stížnosti majitelce samce s žádostí 
o vyjádření. 
ZODPOVÍDÁ - Rozkošný, bude řešeno po ME  

10. Porušování Soutěžního řádu 
Bylo zaznamenáno opakované porušování Soutěžního řádu. Bude předáno předsedovi rozhodčích. 
ZODPOVÍDÁ - Kohoutová, bude řešeno po ME  

11. Mistrovství Evropy 
Pro všechny účastníky byly objednány kokardy. Při slavnostním vyhlášení dostanou 3 nejlepší z každé 
disciplíny skleněnou plaketu, pro mistry budou vyrobeny šerpy.  
 
Po každé disciplíně proběhne vyhlášení prvních 5 umístěných, kteří dostanou mini kokardu a růži.  
 
Doprovodný program - kreativní koutek (zajistí Martina Hájková), tombola, mazlící koutek s králíky 
(zajistí Kateřina Štveráčková) a prodejní stánky sponzorů (Kubias, Vellas, promazliky.eu + Aniland). 
 
Výbor diskutoval nad průběhem celé akce a sepsal informace, které je potřeba předat závodníkům.  

Zápis provedla: Barbora Kohoutová 	 	 	 	 	   


Zápis ověřili: Eva Beránková, Miroslava Davidová, Monika Davidová, Martina Hájková, Petra Molkupová, 
David Rozkošný


