
Kynologický klub STRAKONICE 
ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

ZKO STRAKONICE - 186 
_____________________________________________________________________________________ 

Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice 

ze dne 08. 11. 2019 

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

Projednávané body: 

1. Kontrola plnění úkolů z minulé porady. Úkol nových webových stránek trvá. 

Termín posunut do konce listopadu (Peleška). Úkol opravy oplocení trvá 

a odkládá se na jarní brigádu 2020 (Varnuška). Ostatní úkoly splněny. 

2. Schválení 2 nových členů. (jednomyslně) 

3. Na přelomu října a listopadu byla uzavřena voda, aby nedošlo k poškození 

mrazem. 

4. Nejpozději do konce listopadu proběhne desinfekce odkládaček. Přesné 

datum bude oznámeno na venkovní nástěnce na klubovně. (úkol Varnuška) 

5. V nejbližší době proběhne servis traktůrků na sekání trávy. (úkol Varnuška) 

6. Výbor schválil uvolnit na nadcházející klubový závod částku 5 000,-. 

(jednomyslně) 

7. Zajištění cen na závod: firma Brit - úkol Varnuška, MVDr. Slavatová a hotel 

pro psy Agí - úkol Koštová, firma Kodak - úkol Pech. Občerstvení na závod si 

zajistí vedoucí závodu - úkol Dortová, Říhová. 

8. V nejbližší době budou zkontrolovány plenty a budou u nich řešeny případné 

opravy. (úkol Varnuška) 

9. Sousedé si opět po dohodě na našem pozemku přes zimu uloží loď. 

(schváleno jednomyslně) 

10.  Změna termínu členské schůze na 18. ledna 2020 od 9:00. Schválen program 

členské schůze. (jednomyslně) 

11. Zhodnocení všech zkoušek, které se v měsíci říjnu konaly: MZŘ a NZŘ 5. 10. 

2019, přihlášeno 6, nastoupilo 5, splnili všichni - malý zájem 

          Kynologická 

jednota Brno 6. 10. 2019, přihlášeno a nastoupilo 11, splnili všichni, nejhorší 

známka "velmi dobře" 

          zkoušky dle 

zkušebního řádu SKS TART 12. 10. 2019, přihlášeno a nastoupilo 12 psů, 

z našich členů složilo zkoušku 5 psů 



12. Výbor schválil nákup ringo kalhot. Při nákupu bude využita sleva R. Pecha 

u firmy Gappay. (schváleno jednomyslně) 

13. Další schůze bude 11. 12. 2019 od 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Jindřiška Koštová 


