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Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice 

ze dne 05. 04. 2019 

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

Hosté: Říhová, Dortová 

Projednávané body: 

1. Člen výboru Jiří Vondrys na svou žádost odstupuje z funkce správce ZKO 

Strakonice. - viz příloha č. 1.  

- Úkol: Výbor do příští schůze osloví případné zájemce o tuto funkci. 

2. Host paní Dortová poděkovala výboru ZKO za jeho tří měsíční činnost a vyjádřila 

svou spokojenost s jeho působením. - Výbor paní Dortové děkuje. 

3. Richard Pech požádal o vstřícný přístup ze strany výcvikových skupin při tréninku 

v areálu ZKO Strakonice reprezentace obedience ČR na MS (FMBB) v Písku ve 

dnech 6. - 12. 5. 2019. - Výbor souhlasí. 

4. Paní Dortová navrhla výboru témata letního závodu: Indiánské léto, piráti, 

spartakiáda, stará Šumava, Slunce, seno a… a spolu s paní Říhovou nabídly pomoc 

při jeho pořádání.  

- Úkol: Na příští schůzi dne 3. května výbor definitivně oznámí termín, téma a hlavní 

vedoucí závodu. 

5. Zhodnocení závodu Strakonický Rumpál pořádaného dne 16. března: za ZKO 

Strakonice nastoupili dva psovodi (Ladislav Ostrolucký v kategorii ZZO+doplněk 

a Pavel Varnuška v kategorii ZVV1), celkem bylo 16 závodníků, 8 v kategorii 

ZZO+doplněk a 8 v kategorii ZVV1. Vedoucí závodu byla Karla Krásová. Všeobecně 

panovala nespokojenost s neobjektivním hodnocením rozhodčí Elišky Nedvědové, 

ale protest podán nebyl. Byly nahlášeny a dopsány brigádnické hodiny pomocníkům 

a vedoucí závodu. 

6. Zkoušky: trénink 11. dubna 2019 od 17:00 pro ty, co jdou na zkoušky. Opět 

otevřena možnost dohody s Ondrou Jánským na pravidelný trénink obran. Konkrétně 

se toto bude řešit po zkouškách.  



- Úkol pro výcvikáře Zdeňka Poláka. - termín do příští výborové schůze 

7. Luděk Vršek požádal o klíč od plent. Do zkoušek ho má zapůjčený pan Ostrolucký. 

Tento bod bude dořešen na příští výborové schůzi. 

- Úkol pro výbor: dořešit žádost pana Vrška - termín příští výborová schůze 

8. J. Koštová odeslala žádost o příspěvek na rozhodčí na závodech ve výši 1 000,- 

na KV JČK Mgr. Havlové. Příspěvek již připsán na klubový účet. 

9. Dne 3 dubna 2019 proběhly ukázky z výcviku psů ve Střelských Hošticích pro ZŠ 

Karlovy Vary. Účastnili se: Čejka, Koštová, Krásová Anežka, Krásová Karla, 

Křišťanová, Peleška, Ostrolucký a Pěnkava. Žáci ZŠ byli moc spokojení. 

10. MěÚ Strakonice požádal o příspěvek do sportovní ročenky za rok 2017.  - 

Příspěvek vytvořila Koštová, přednesla výboru a výbor souhlasil s jeho zveřejněním 

ve sportovní ročence. 

11. Nové webové stránky klubu jsou již připraveny. Peleška pošle do týdne odkaz 

členům výboru, aby měli možnost se k nim vyjádřit. Bude řešen přístup pro členy 

a nečleny klubu. 

12. Pavel Varnuška připravil rozpočet na opravu dřevníku, především na povrchovou 

úpravu stěn dřevníku. Nicméně musí být dořešena statika před zahájením prací. 

- Úkol: Čejka, Peleška do příští výborové schůze zjistí vše potřebné a budou o tom 

informovat.   

13. Příští schůze bude 3. května od 18:00. 

  

 

Zapsala: 

Jindřiška Koštová 


