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Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice

ze dne 30. 07. 2021

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

Host: Vondrys Jiří

Projednávané body:

1)  Úkoly  z  minulé  porady  trvají  (Varnuška,  Čejka,  Peleška).  Odpověď  na  výzvu
J. Vondryse bude odeslána e-mailem a bude zveřejněna v klubovně na nástěnce. 
2) V sobotu 21. srpna 2021 od 8:30 proběhne závod podle zkušebního řádu SKS
TART, vedoucí je Pavel Varnuška, rozhodčí Jiří Dupal, figurant Jan Maun.
V  sobotu  18.  září  2021  proběhne  závod  obedience,  vedoucí  je  Richard  Pech.
(schváleno již v předchozích výborových schůzí).
3)  Jiří  Vondrys  vznesl  požadavek stát  se instruktorem a získat  klíč  od  klubovny.
V současnosti cvičí se skupinou lidí, kteří absolvovali Kurz. Budou připravováni na
zkoušky podle NZŘ a MZŘ (stopa,  poslušnost,  obrana)  a  budou mít  vyhrazenou
sobotu  odpoledne  od  14:00,  popřípadě  sobota  dopoledne  na  stopy.  (4  členové
výboru pro a 3 se zdrželi hlasování - Jiří Vondrys se stal instruktorem a dostal klíč
od klubovny).
4) R. Pech přetlumočil žádost člena Evžena Helingera - výbor se rozhodl pozvat E.
Helingera na schůzi, aby žádost vysvětlil a upřesnil.
5) R. Pech přetlumočil žádost bývalého člena Jiřího Nečesaného týkající se možnosti
tréninků nečlenů na cvičišti ZKO Strakonice ve dnech po - pá cca od 8:00 - 12:00. -
Výbor se shodl na nezbytnosti přesného termínu tréninku a jeho včasného ohlášení
výboru,  aby  tak  mohli  být  informováni  členové,  kteří  chodí  cvičit  ve  všední  dny
dopoledne, že cvičiště bude obsazené. Termín musí být znám dopředu minimálně
týden. J. Nečesanému byl stanoven poplatek za pronájem cvičiště 250,- Kč za 1/2
dne.
6) Byl uhrazen poplatek za odpady a za pojistku.
7) Jelikož Ladislav Ostrolucký nemá žádnou skupinu lidí, se kterou by cvičil, vrátí klíč
od klubovny a od plent a již není instruktorem. - vrácení klíčů zajistí V. Čejka.
8) Dne 22. srpna 2021 začne další Kurz, který povede: Koštová a Lukešová.
9) Další výborová schůze proběhne dne 10. září od 18:00.

Zapsala: Jindřiška Koštová


