
Zápis ze schůze výboru středočeské krajské organizace č. 822 

 
Datum konání: 23.11.2019 
Místo konání: Sekretariát ČKS – Praha 
 

Přítomni: Fryč Jiří, Chaloupková Libuše, Kadlečková Blanka, Kopa Jaroslav st., Labuta Jiří, Lodinský 

Petr, Melichar Miroslav, Petrus Jiří, Světlíková Jana, Suchý Jaroslav, Vyhnal Jaroslav, Černá Michaela, 

Chramostová Miroslava, Kašpar Ladislav 

Omluveni: Matoušek Martin, Kopa Jaroslav ml. 

Neomluveni: 

Hosté: Oravská Marie, Šťastný Josef, Tesař Jiří, Mayer Pavel, Kratochvíl Jindřich, Koblenc Pavel 

 

Program schůze: 

1) Vyhlášení výsledků krajské ligy pro rok 2019 a předání cen vítězům 

2) Úvodní slovo J. Labuty členům výboru 

3) Informace k finančnímu stavu středočeské organizace 

4) Informace o stavu figurantů ze zkoušek a prolongací  

5) Informace o plánovaných zkouškách kladečů 

6) Informace z akcí mládeže 

7) Doplňující informace o krajské lize 

8) Různé 

9) Informace k plánovanému VIII. Sjezdu ČKS 

 

1) Vyhlášení výsledků krajské ligy pro rok 2019 a předání cen vítězům 

Přítomní pozvaní vítězové byli Jiřím Labutou přivítáni s poděkováním účasti na předán cen vítězům 

krajské ligy za rok 2019. V roce 2019 proběhlo 10 závodů, kde si účastníci mohli zapsat své body do 

krajské ligy. Do celkového hodnocení se započítávali 2 nejlepší výsledky.   

V kategorii ZM se zúčastnilo 19 závodníků a 7 z nich zapsalo alespoň 2 výsledky. Na třetím místě 

se umístil Jindřich Kratochvíl s Rockym ze ZKO Komárov s 272 body (133 a 139 bodů). Druhé místo 

obsadil Jiří Labuta s Gerem Meggan Bohemia ze ZKO Drahelice s 281 body (139 a 142). Vítězkou 

kategorie ZM se pak stala Miloslava Labutová s Artosem Devilkin Bohemia ze ZKO Drahelice s 289 body 

(144 a 145). Ocenění za Miloslavu Labutovou převzal J. Labuta. 

V kategorii ZVV1 se zúčastnilo 22 soutěžících a minimální počet dvou výsledků zapsali pouze 4 

závodníci. Na třetím místě tedy skončil Josef Šťastný s Xawem z Mnichovy zahrady ze ZKO Kácov 

s celkovými 504 body (242 a 262 bodů). Druhé místo obsadil Jiří Tesař s Lolou de Alphaville Bohemia 

ze ZKO Kostelec nad Labem s 533 body (260 a 273). Vítězem kategorie se stal Pavel Koblenc s Cirem 

Pavevy z Vokovic s 557 body (278 a 279). Pavlovi Koblencovi bylo rovněž poděkováno za jeho účast na 

téměř všech závodech krajské ligy, nezúčastnil se pouze dvou a z toho jednoho jen z důvodu, že se 

termínově kryl s dalším závodem zapsaným do krajské ligy. Po právu byl oceněn potleskem všech 

přítomných. 

V kategorii nejvyšší, tedy ZVV2 se zúčastnilo 11 soutěžících a rovněž jako v kategorii ZVV1 si  dva 

závody zapsali 4 závodníci. Třetí místo obsadil Miroslav Krbec s Yttou ze ZKO Beroun s 462 body 

(221 a 241). Druhé místo obsadil Martin Mertl s Christou Drapa ze ZKO Kutná Hora s 536 body 



(264 a 272). Vítězem nejvyšší kategorie se stal Pavel Mayer s Djangem ze ZKO Zdice s 540 body 

(253 a 287).  

Všichni vyhlášení obdrželi pohár a poukazy od společnosti HST na nákup zboží s platností do 

31.12.2020 v hodnotách 2.000,- Kč (první místa), 1.500,- Kč (druhá místa) a 1.000,- Kč (třetí místa). 
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2) Úvodní slovo J. Labuty členům výboru 

Jiří Labuta v krátkém proslovu představil novým členům výboru činnost, kterou krajská organizace 

vykonává vč. povinností jednotlivých členů. Rovněž zmínil několik organizačních záležitostí týkající 

se průběhu schůze.  

Zároveň několika větami představil svou úlohu při řešení záležitostí, kde se chce odlišit 

od předchůdce. Rovněž poprosil a vyzval jednotlivé členy k vyšší aktivitě, než tomu bylo v letech 

minulých, a to zejména v přípravě na projednávané body, které členové výboru nejpozději týden 

před danou schůzí získají. Dále pak vyšší aktivitu při úkolech stanovených na schůzích výboru.  

Nový předseda by také chtěl zvýšit aktivitu a spolupráci s organizacemi v kraji formou motivací 

v různých formách (nižší poplatky při školeních a zkouškách kladečů a figurantů, kupóny u závodů 

krajské ligy, apod.) a také zasláním informací ve formě zpravodaje. Toto by měl být i námět pro příští 

schůzi. 

  

3) Informace k finančnímu stavu středočeské organizace 

Pokladní středočeské organizace, Jana Světlíková, informoval o stavu finančních prostředků 

na pokladně i bankovním účtu. Členům středočeského výboru byly ústně předneseny všechny pohyby 

od ustavující schůze 30.6. až do termínu této schůze.  

Finanční stav bankovního účtu k 1.11.2019 byl 393.871,84 Kč a stav pokladny 6.000,- Kč. 

Zároveň krajský výbor již v předchozím volebním období měl snahu o změnu bankovního účtu, aby 

snížil náklady za vedení. Současný účet je veden u Komerční banky a měsíční poplatek činí 169,- Kč. 

Současný předseda Jiří Labuta zajistil nabídku od stávající banky na vedení účtu zdarma po dobu 

24 měsíců s nutností převedení z pražské pobočky KB do nymburské pobočky KB. Při hlasování bylo 

jednomyslně rozhodnuto, že účet bude převeden do nymburské pobočky a předseda byl pověřen 

k vyřízení veškerých smluvních podmínek. 

 

 

 



4) Informace o stavu figurantů ze zkoušek a prolongací  

Jiří Labuta ještě ústně seznámil členy se zápisem a výsledky ze zkoušek a prolongací figurantů 

pořádaných v ZKO Březnice dne 27.10.2019. Zúčastnilo se 12 frekventantů. Prolongaci na první třídu 

splnili: Petr Hausler, Karel Krupka, Lukáš Hodan a Tomáš Taubner. Prolongaci na druhou třídu splnili: 

Jan Kříž, Pavel Kováčiny, Radek Hrouz, Jaroslav Suchý a Radovan Mach. Novými figuranty druhé třídy 

se stali: Martin Coufal, Zdeněk Hrubý a Martin Mikovčák. Na akci proběhl rovněž výběr figurantů 

za zkoušky ČKS. Na svazového byl vybrán Lukáš Hodan, na rvní třídu Jan Kříž, Pavel Kováčiny a Radovan 

Mach. Tento zápis z akce je umístěn na webových stránkách středočeské organizace. 

Jiří Labuta rovněž podal i informaci o výsledku zkoušek figurantů ČKS, která byla pořádána 

10.11.2019 v Praze. Z této akce se omluvil Pavel Kováčiny. Jan Kříž a Radovan Mach splnili stanovené 

podmínky a nově byli zařazeni mezi figuranty první třídy. Lukáš Hodan podmínky pro svazového 

figuranta nesplnil a zůstává figurantem první třídy. 

Aktuálně je ve středočeském kraji 6 svazových figurantů, 23 figurantů první třídy a 43 figurantů 

druhé třídy. 

Dále se slova ujal Jaroslav Vyhnal do jehož kompetence figuranti středočeské oblasti patří. Nastínil 

koncepci pro rok 2020.  

Termíny zkoušek nových figurantů a prolongací budou uvedeny na webu středočeské oblasti, 

jakmile bude znám termínový kalendář republikových akcí včetně delegací figurantů J. Vyhnala a 

M. Římka, kteří působí v komisi. Bylo dohodnuto, že figuranti s končící platností budou vždy před 

konáním středočeským výborem proaktivně kontaktování mailovou komunikací.  

Dále navrhl, že by středočeský výbor měl pomoci organizacím získat nové figuranty a rozšířit 

znalosti stávajících figurantů (primárně druhé třídy). Navrhl uspořádání semináře pro figuranty, kde by 

jim byla i z praktického hlediska vysvětlena a ukázána práce figuranta. Předseda ZKO Kutná Hora a člen 

středočeského výboru, p. Petr Lodinský nabídl, že takový seminář bylo možné po dohodě spořádat 

v ZKO Kutná Hora, která potřebným zázemím disponuje a podmínky by pro takovou akci byly 

vytvořeny. Předseda J. Labuta obešle předsedy jednotlivých ZKO a figuranty druhé třídy, pro zjištění 

zájmu o tuto akci. Více bude dohodnuto na příští výborové schůzi. 

Závěrem poděkoval pí. Marii Oravské ze ZKO Březnice za uspořádání zkoušek a prolongací 27.10. 

v Březnici. 

 

5) Informace o plánovaných zkouškách kladečů 

Jiří Labuta informoval místo Martina Matouška o koncepci připravovaného školení, které se bude 

konat 8.12.2019 v Kutné Hoře. V rámci tohoto bodu byla řešena i nutnost dodávat zdravotní dotazník 

dle nařízení ve sborníku ČKS. Bude blíže zjištěn důvod tohoto, neboť toto je pro budoucí kladeče 

nákladné a zřejmě to i mnoho budoucích kladečů odrazuje. 

 

6) Informace z akcí mládeže 

Jiří Petrus, vedoucí mládeže středočeské oblasti, podrobně informoval o činnosti za 2. pololetí 

roku 2019.  

Soustředění středočeských mládežníků: Tato akce proběhla od 30.6. do 6.7. v Dobříši. Akce 

se zúčastnilo 10 mládežníků a 2 junioři. Součástí soustředění byly i volnočasové aktivity, které byli 

hrazeny ze získaných finančních prostředků města Dobříš.  

Tábor talentované mládeže: Akce pořádaná ČKS proběhla od 14.-27.7. se zúčastnilo 

10 mládežníků. Na TTM naši mládežníci složili 3 zkoušky z výkonu. 

Mistrovství ČR mládeže a juniorů všestranných: Akce proběhla v termínu od 10.-11.8. v Nýřanech. 

Náš kraj měl na akci zastoupení v pěti mládežnících a jednom juniorovi. Družstvo středočeského kraje 

obsadilo první místo a v jednotlivcích se umístili na stupních vítězů: Eliška Štefanová s Winny z Nového 

Draka na třetím místě v ZVV 1. V kategorii IGP2 obsadila první místo Tereza Vajnerová s Limmet z Údolí 



Úpy a zároveň se stala mladým mistrem ČKS. V kategorii IGP 3 obsadila Andrea Šrajerová s Arcturusem 

Regulus Black druhé místo. 

Mistrovství mládeže a juniorů ve stopařích: Akce byla pořádána v ZKO Žatec – Loučky ve dnech 

12.-13.10. Za středočeský kraj se na akci probojovali 3 mládežníci. Mezi nimi slavil úspěch pouze Tomáš 

Mach s Jenny Anrebri, který vyhrál v doplňkové kategorii (stopa dle FPr1 a FPr2). Družstvu se bohužel 

nedařilo a získalo čtvrté místo. 

Poslední pořádanou mládežnickou akcí bylo otevřené mezinárodní mistrovství mládeže a juniorů 

ČKNO. Na této akci nejsou mládežníci reprezentanty kraje, nicméně i tak J. Petrus zmínil, že naše 

juniorka Tereza Vajnerová získala v kategorii IGP 3 první místo. 

Jiří Petrus vyzdvihl profesionální vystupovaní a chování jednotlivých mládežníků. Rovněž zmínil, 

že středočeská mládež je podporována mimo vlastního financování krajského výboru také společností 

Dogs4me a B&F. 

Pro příští rok Jiří Petrus opět počítá s několika jednodenními soustředěními v různých organizacích 

kraje a předpokládá, že týdenní soustředění mládeže pořádané středočeským výborem by opět bylo 

v Dobříši. Více informací předloží na příští schůzi. 

 

7) Doplňující informace o krajské lize 

Jiří Labuta se vrátil ještě k průběhu krajské ligy v roce 2019, kde se jednalo o čtrnáctý ročník. 

Negativně byl hodnocen postoj ZKO Mladá Boleslav, která závod zrušila. Vzhledem k tomu, že toto již 

v minulosti udělala, nebylo doporučeno, aby v případě zájmu byl závod této organizace zařazen 

do krajské ligy. Zároveň Jiří Labuta upozornil na drobné problémy s předáním výsledků závodu ve 

Zdicích. Ostatní organizace zaslali výsledky včas a s požadovanými náležitostmi. Tyto budou 

zapracovány do propozic. 

Dále J. labuta upozornil na nízkou snahu splnit alespoň dva závody pro zápis do krajské ligy. 

V kategorii ZVV1 se jednalo o vůbec nejhorší účast ze všech ročníků. Pro příští schůzi si členové připraví 

náměty, které by zvýšili informovanost o konání krajské ligy, případně motivaci pro vyšší účast. Již na 

této schůzi však bylo odsouhlaseno, že organizace, která pořádá závod zapsaný do krajské ligy bude 

povinna uvést i informace o krajské lize dodané středočeským výborem. Konkrétní znění bude 

upřesněno na příští schůzi výboru. 

 

8) Různé 

a) Jiří Labuta předal žádost p. Karla Nedvěda – ZKO Libušín II., kteří v říjnu 2020 chtějí pořádat 

krajský přebor CACT – IGP3. Středočeský výbor vyslovil jednomyslně souhlas s žádostí . 

b) Jiří Labuta představil ostatním členům zpravodaj, který vydává pražská krajská organizace. 

Středočeský výbor souhlasil s vydáním podobného zpravodaje i ve středočeské oblasti. Tento 

by pak mimo kontaktů na  členy výboru, rozhodčí, figuranty a kladeče obsahoval také důležité 

informace výboru. Přednost v tomto zpravodaji vidí primárně ve vyšší informovanosti 

organizací, kdy by byl zasílám předsedům a tím by mohl přinést i větší spolupráci právě 

se základními organizacemi. 

c) Jiří Labuta informoval a členové výboru souhlasili s využíváním mailů figuranti, kladeci, akce, 

info a mladez pod doménou stredoceskakynologie.cz. Tyto maily budou nasměrovány 

na kompetentní osoby výboru k řešení dotazů apod. Výhodou je, že tyto maily nejsou závislé 

na konkrétní osobě, která se o oblast stará. Mail bude vždy nasměrován na konkrétní osoby. 

d) Jiří Labuta navrhl termíny schůzí. První nelze prozatím garantovat, neboť není znám termín 

školení rozhodčích. Předběžné termíny schůzí však jsou: 8.2., 30.5. a 21.11. 

 

 

 



9) Informace k plánovanému VIII. Sjezdu ČKS 

Členové výboru, kteří jsou i delegáty na VIII. Sjezd ČKS prošli jednotlivé body, o kterých se bude 

jednat, představili si a vzájemně se informovali o jednotlivých kandidátech do funkcí. Rovněž prošli 

všechny materiály, o který se na sjezdu bude jednat. 

 

 

 

Zapsal: Jiří Labuta 

 

Předpokládaný termín příští schůze: 8.2.2020 na sekretariátu ČKS v Praze 

 

 

   


