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ZKO STRAKONICE - 186 
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Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice 

ze dne 11. 12. 2020 

Přítomni: Čejka, Koštová, Pech, Peleška, Polák, Rejková, Varnuška 

Host: Jiří Vondrys 

Schůze, která byla podle zápisu ze dne 18. září, naplánovaná na 23. října se 
nekonala v důsledku pandemické situace v ČR a vyhlášení nouzového stavu. 

Projednávané body: 

1. Jiří Vondrys vyjádřil nespokojenost s neinformovaností na webových 

a facebookových stránkách klubu v době nouzového stavu v ČR. 

Připomenul svůj zájem o vedení kurzů pro veřejnost, který v minulosti sdělil 

předsedovi klubu. Výbor mu spolupráci na kurzech přislíbil, hned jak se 

naskytne příležitost. – úkol Koštová 

2. Kamery na cvičáku budou poslány na reklamaci. Dosud se je ani dvěma 
technikům nepodařilo zprovoznit. – úkol Varnuška 

3. Projednán podnět na chování jednoho nečlena, který má ubytované psy 
v kotcích. Výbor má s dotyčným dobré vztahy, o psy na cvičáku se stará 
příkladně a nájem za kotce platí vždy včas. Je spolehlivý a podnět byl 
shledán jako nepodložený. 

4. V současné době je jeden velký kotec volný k pronájmu. V případě zájmu 
kontaktovat správce. – úkol výbor 

5. Bude zaktualizován rozvrh výcviku na webových stránkách: Zdeněk Polák 
bude mít výcvikový den v neděli – v zimě od 9:00 a v létě od 8:00. Neděle 
bude i nadále využívána novými členy a zájemci o výcvik od 9:00. Richard 
Pech bude mít výcvik i v sobotu od 9:00. – úkol Koštová 

6. V sobotu 19. prosince odpoledne a večer bude v klubovně soukromá akce 
skupiny Obedience. – úkol Pech 

7. V důsledku pandemické situace v ČR a nouzového stavu nebyl stanoven 
termín členské schůze. Bude upřesněn, až podmínky dovolí. – úkol výbor 

8. Kontrola úkolů z minulé porady: hubení potkanů – Varnuška – úkol trvá. 
Ostatní úkoly byly splněny. Správce také uzavřel venkovní vodu. 
V důsledku pandemické situace musela být zrušena brigáda v říjnu. 

9. Výbor opět povolit sousedům parkování lodi na cvičáku. Za to byl přislíben 
dárek v podobě sudu piva na členskou schůzi. – všichni pro 

10. V říjnu byl zrušen závod Memoriál Vl. Kaplana a v prosinci byl zrušen 
Vánoční závod – opět v důsledku pandemické situace v ČR. 



11. Členské příspěvky je nutné zaplatit do 14. prosince. Pokud by to někdo 
nestihl, bude mu stanoven 2. termín do 31. prosince, pokud i tento termín 
propadne, členství v klubu zanikne. Bude tak postupováno podle Stanov 
ČKS. – úkol Koštová 

12. Dne 4. října proběhl seminář Obedience. Seminář měl pro účastníky velký 
přínos, v budoucnu chtějí v jejich konání pokračovat. – úkol Pech 

13. Kurzy – v důsledku pandemie byly kurzy přerušeny. Začátkem prosince 
byli obesláni kurzisté a stanoven termín na 9. a 10. ledna v pokračování 
kurzů – úkol Koštová, Huszár a Varnuška 

14. Budou nahlášeny akce na rok 2021: 20. března 2021 závod Strakonický 
Rumpál, vedoucí Kateřina Preisová, náhradník Eva Lukešová, kategorie 
ZZO + doplněk a ZVV 1 beze stop – figurant Frank a 23. října 2021 závod 
Memoriál Vl. Kaplana, vedoucí závodu Bohumila Molnárová, kategorie 
ZZO + ZOP a ZVV 1 beze stop – figurant Frank – úkol Koštová 

15. Dotace – bude požádáno o dotaci ve výši 36 000,- (50% plnění). Nutná je 
registrace v Rejstříku sportů. – úkol Rejková 

16. Příští schůze 8. ledna od 17:00 hodin pokud by nebyla uskutečněna, je 
náhradní termín 5. února od 17:00. 

 

 

 

 

Zapsala: Jindřiška Koštová 


