Kynologický klub STRAKONICE
ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
ZKO STRAKONICE - 186
_____________________________________________________________________________________

Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice
ze dne 07. 06. 2019
Přítomni: Čejka, Koštová, Pech, Peleška, Polák
Chybí: Rejková
Host: Polanka
Projednávané body:
1. Žádost Jiřího Polanky o zorganizování ukázek z výcviku psů dne 15. června
v odpoledních hodinách (cca od 16:00) pro dětský den v Čejeticích. – Schváleno.
V ten samý den proběhnou i ukázky v Radomyšli cca od 18:00 a dne 19. června
ve Střelských Hošticích od 17:00. - Účast přislíbili: Čejka, Koštová, Krásová K.
a Krásová A., Křišťanová, Kunešová, Peleška, Pěnkava (Pech?).
2. Kontrola plnění úkolů z minulé porady. - Úkoly z minulé schůze byly splněny. Pan
Říha se vyjádřil ke statice dřevníku - není nutné stavebně anebo přestavbou
zajišťovat praskliny ve zdi dřevníku.
3. Školení figurantů dne 8. června od 9:00 do 13:00 - organizační zajištění - úkol
Varnuška, Pech.
4. Figurant Ondřej Jánský - další trénink dne 18. června od 17:00. Během prázdnin
trénink pravděpodobně nebude, vše bude ještě upřesněno a domluveno s Ondrou
Jánským.
5. Výbor navrhl člena Václava Řandu na ocenění od Jč. KV ČKS - ocenění mu bylo
uděleno. Dále byl nominován i Richard Pech - rovněž uděleno. K předání ocenění
dojde dne 29. června 2019 na Krajské konferenci.
6. Výbor udělil doporučení na prolongaci na školení figurantů Jiřímu Nečesanému.
7. Řešena příprava závodu - ceny, diplomy, fotky, jídlo - zajistí Pech, Dortová
a Říhová.
8. Řešeny nové webové stránky klubu - dlouhodobý úkol Peleška - úkol trvá.
9. Řešena oprava dřevníku, diskutováno i o možnosti provést opravu až
v následujícím roce a v letošním investovat do nového oplocení směrem ke
komunikaci, které je ve špatném stavu, zvláště plot u vrat. - úkol pro členy výboru.
10. V sobotu 15. června během brigády proběhne i chemické ošetření travnaté
plochy okolo kotců, odkládaček a cest. - úkol Varnuška

11. Nový zájemce o pronájem kotce - nastěhování psa proběhne 11. června. - úkol
Koštová.
12. Dne 12. října proběhnou zkoušky podle zkušebního řádu SKS TART - vedoucí
Václav Čejka. - úkol Čejka.
13. Bude požádáno o termín zkoušek podle IGP a NZŘ na 5. října 2019 - vedoucí
Ing. Krásová. - úkol Koštová.
14. Další schůze proběhne dne 26. července od 18:30.

Zapsala:
Jindřiška Koštová

