Kynologický klub STRAKONICE

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
ZKO STRAKONICE - 186
___________________________________________________________________
__________________

Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice
ze dne 03. 06. 2022
Přítomni: Čejka, Koštová, Pech, Polák, Varnuška
Chybí: Peleška, Rejková
Projednávané body:
1) Úkoly z minulých porad, které stále trvají - Varnuška opravit překážku "A", koberec
zakoupen, už jen připevnit - na další brigádě; očkování členové doplňují průběžně;
nahlášení 2 nových členů na ČKS po zaplacení členského příspěvku - úkol Koštová;
nechat zhotovit ochranný návlek na novou překážku "A" - úkol Pech; ostatní úkoly
splněny.
2) Výbor se dohodl na počtu brigádnických hodin pro vedoucího zkoušek a jeho
pomocníky. Hodiny byly správcem dopsány do přehledu brigád v klubovně.
3) Během vláčení cvičiště byla poškozena plechová plenta - je nutné ji opravit.
4) Reklamována lišta na novém "Áčku" - reklamace uznána, budou dodány nové
náhradní lišty. - úkol Pech
5) Výbor řešil způsob chování k novému "Áčku" - opět nebylo dáno do základní
polohy - dohodnuta náprava. Na novou překážku se dá řetízek se zámkem a klíče
budou mít pouze členové výboru. Pod překážku bylo zhotoveno podložení, aby
nestála v zemi. Chceme, aby nám nové pěkné věci dlouho vydržely. - úkol
Varnuška
6) Snaha o opravu kladiny - horní fošna je v rotaci. - úkol Pech, Varnuška
7) Dodán nový sekací stroj, již je po zaškolení v provozu - spokojenost. Dle instrukcí
prodejce po určité době je třeba vyměnit olej - úkol Varnuška. Stroj bude uzamčený
v garáži a byl určen Petr Huňáček, který jediný s ním bude sekat.
8) Proběhne oprava žlutého traktůrku. - úkol Čejka, Varnuška
9) Dne 18. června bude na cvičišti posezení a "srandamač" ve volejbale, nohejbale.
Jídlo a pití bude zajištěno. - úkol Pech
10) Letní klubový závod bude pod taktovkou Pavly Mrázové, termín a téma bude
upřesněno. - úkol Mrázová
11) Předvánoční klubový závod proběhne pod vedením Evy Lukešové, termín a téma
bude včas zveřejněno. - úkol Lukešová
12) Dotaz na ukázky z výcviku psů pro příměstský tábor ve Strakonicích. Dohodnut
termín. - úkol Koštová
13) Schválen 1 nový člen. - úkol Koštová
14) Termín další schůze je 29. 7. 2022 od 18:00.

Zapsala: Jindřiška Koštová

