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Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice 

ze dne 03. 05. 2019 

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

Host: Helinger 

Projednávané body: 

1. Žádost Evžena Helingera o zorganizování ukázek z výcviku psů dne 18. května 

v odpoledních hodinách pro charitativní akci konanou na gymnáziu 

ve Strakonicích. Bohužel v ten samý termín se u nás konají zkoušky dle 

zkušebního řádu SKS Tart. – Žádost odmítnuta. 

2. Kontrola splnění úkolů z minulé schůze. Skoro všechny úkoly z minulé schůze 

byly splněny, úkol z bodu 12. trvá (Čejka, Peleška). 

3.  Výbor souhlasil a předseda podepsal souhlas s novostavbou rekreačního objektu 

na sousední parcele č. 104/69 v k. ú. Nové Strakonice. 

4. Prodiskutovány nové webové stránky, na kterých se bude i nadále pracovat 

a vylepšovat je. Připomínkovány členy výboru. 

- Úkol: Ladislav Peleška. 

5. Stanoven datum a vedoucí Letního závodu: paní Dortová a paní Říhová, termín 

byl stanoven na 22. června od 9:00. Závod bude v duchu Indiánského léta. 

- Úkol: Říhová, Dortová 

6. Figurant Ondřej Jánský je ochotný figurovat 1x za 14 dní u nás na cvičáku. 

Podmínkou je minimální počet 5 lidí na trénink. Trénink by probíhal do prázdnin 

a po prázdninách by se pokračovalo. První termín tréninku byl dohodnut 

na 19. května od 13:00. V případě zájmu je třeba se nahlásit Zdeňkovi Polákovi, 

který tuto informaci rozšíří i mezi ostatní instruktory. 

- Úkol: Polák oslovit ostatní instruktory a vytvořit seznam vážných zájemců 

o trénink. 

7. Další Kurz základní ovladatelnosti byl vyhlášen na 12. května o 9:00 – vedoucí 

Petra Skolková. 

8. Výbor kooptoval na místo správce Pavla Varnušku. 

9. Výbor schválil jednoho nového člena, který se přihlásil po skončení kurzu. 

10. Člen Ladislav Ostrolucký vrátí nejpozději do 10. května klíč od plent (dle dohody – 

klíč půjčen do zkoušek a do bonitace), který bude zapůjčen Luďkovi Vršků, jenž 

se bude připravovat na zkoušky především ve všední dny dopoledne. Pokud by 



chtěl někdo trénovat s Luďkem, může se k němu přidat. Kontakt na Luďka Vršků: 

774 709 761. 

11. Dne 8. června od 9:00 proběhne v areálu ZKO Strakonice opět školení figurantů. 

- Úkol: Podrobnosti o školení zjistí Richard Pech. 

12. Zhodnocení zkoušek – z 10 splnilo 7 psovodů. Výsledovka je vyvěšena 

na webových stránkách. 

13.  Výbor stanovil termín předání agendy novému správci Pavlu Varnuškovi – 

nejpozději do 12. května. 

- Úkol: Pavel Varnuška, Jiří Vondrys 

14. Další schůze se bude konat dne 7. června 2019 od 18:00. 

 

Zapsala: 

Jindřiška Koštová 


