Kynologický klub STRAKONICE
ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
ZKO STRAKONICE - 186
_____________________________________________________________________________________

Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice
ze dne 2. 2. 2018
Přítomni: Vondrys, Polák, Koštová, Čejka, Huszár, Polanka, Rejková
Projednávané body:
1. Petr Stříbrný ukončil členství v ZKO Strakonice – 186.
2. Jan Pěnkava vrátil klíč od klubovny. Ten byl přidělen Evženu Helingerovi, který
pravidelně cvičí se svojí skupinou. Jejich výcvikový den je sobota dopoledne.
3. Na webových stránkách je aktualizován rozvrh výcvikových dnů. Pokud je
přítomen vedoucí skupiny/instruktor, je zajištěn přístup do klubovny.
4. V řádném termínu byla odeslána evidence členské základny na ČKS. Známky
na rok 2018 dosud nepřišly.
5. Členka revizní komise Šárka Kuřinová ukončila k 1. únoru 2018 členství v ZKO
Strakonice – 186. Místo ní do revizní komise kooptována Karla Krásová.
6. Dne 10. února 2018 v 16:00 se bude konat klubový turnaj ve stolním tenise.
Všichni členové jsou srdečně zváni.
7. Projednána žádost (viz příloha č. 1) členky Pavly Martíškové. Výbor souhlasí se
zapůjčením tunelu za stejných podmínek jako jedné z členek z 6. 3. 2015. Smlouva
o zapůjčení k nahlédnutí na vyžádání.
8. Dne 11. února 2018 otevíráme letošní první Kurz základní ovladatelnosti.
9. Členové výboru Vondrys, Čejka a Polák vytřídí pomůcky na obrany v „dřevníku“
a nahradí je novými. Sestaví seznam pomůcek, které bude třeba zakoupit.
10. Přečtena žádost (e-mail) Kláry Marešové týkající se pronájmu cvičiště. Bohužel
dotyčná se na schůzi nedostavila a ani prostřednictvím e-mailu neupřesnila svoji
žádost (v jakém termínu, na jak dlouho apod.).
11. Správce Jiří Vondrys obešle všechny majitelů psů v kotcích, aby dodržovali
pořádek na cvičišti, uklízeli po svých psech exkrementy a nevenčili je zde.

12. Výzva ke všem členům: DODRŽUJTE POŘÁDEK A ŘÁD CVIČIŠTĚ
A NEBUĎTE LHOSTEJNÍ K TOMU, CO NA CVIČIŠTI DĚLAJÍ DRUZÍ!!!!!!!
13. Bude zažádáno o termín jarních zkoušek - 21. dubna 2018. Vedoucí Koštová,
popřípadě Polák.
14. Termín příští schůze 2. března 2018 v 18:00.

Zapsala:
Jindřiška Koštová

