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

 

ZÁPIS VÝBORU srpen 2022


OSOBNÍ SCHŮZE, 8. 8. 2022, Svitavy 

1. Nákup koberců 
Byly poptány různé značky koberců od několika prodejců. Barbora Kohoutová navštívila sklad prodejce 
v Písku a získala vzorky možných koberců. Výbor vybíral mezi 2 druhy.  
Druh č. 1 - cena 54 Kč / m2 bez DPH (stejné jako oranžové, které byly letos na MČR) 
Druh č. 2 - cena 76 Kč / m2 bez DPH (silnější, méně kluzké) 
 
Byl objednán druh č. 2, celkem 660 m2, barva světle šedá, dodání na 1. kvalifikační závod v Chlumci.


2. Mistrovství Evropy 
Německý zástupce opět vznáší odpor k hodnocení ME a “vyhrožuje”, že závodníci z Německa nedorazí. 
Na základě těchto stížností byli obepsáni zástupci ostatních států s prosbou o jejich názor hodnocení 
rovinné dráhy a parkuru (1. kolo a finále). Proběhlo také představení celkového konceptu mistrovství 
zástupcům králičího hopu v Evropě. 
 
Proběhla diskuze členů výboru o představách průběhu ME. Chceme zachovat koncept dle MČR a 
skákat na 1 dráze (tudíž ani není vzhledem k času možné, aby do finále postoupili všichni králíci). 

3. Změny - závody 
Anna Křepínská chce přesunout kvalifikační závod na MČR ze soboty 1.10. na neděli 2.10., důvod - 
studium na VŠ. ZMĚNĚNO 
 
Kvalifikační závod na MČR v Pardubicích bude nakonec dvoudenní.  

4. Bankovní účet 
Dne 3. 8. 2022 zažádal David Rozkošný o přístupová práva k bankovnímu účtu (za účasti Barbory 
Kohoutové). Bylo také zažádáno o platební kartu, kterou bude mít u sebe Kohoutová.


ONLINE SCHŮZE, 30. 8. 2022 a 31. 8. 2022  

5. Plakety pro Championy 
Plakety novým Championům budou předány na kvalifikačním závodu ve Svinčanech.


6. Mistrovství Evropy 
Na základě názorů zástupců z Dánska a Švédska jsme změnili v propozicích ME podmínky pro postup 
do finále v rovinné dráze a parkuru - Do finále postupuje první polovina králíků podle výsledku z prvního 
kola a králíci se stejným počtem chyb jako poslední králík v první polovině. 
 
Výbor pracoval na sepsání informací pro závodníky a byl připravován nový web mistrovství.  
 
Sponzoři byli již osloveni, probíhá jednání. Na pomoc s komunikací (sponzoři, media) přizvána Vendula 
Kohoutová. 

Zápis provedla: Barbora Kohoutová 	 	 	 	 	   


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


