Zápis ze schůze výboru středočeské krajské organizace č. 822
Datum konání: 8.2.2020
Místo konání: Sekretariát ČKS – Praha
Přítomni: Fryč Jiří, Chaloupková Libuše, Kadlečková Blanka, Kopa Jaroslav ml., Kopa Jaroslav st.,
Labuta Jiří, Lodinský Petr, Melichar Miroslav, Světlíková Jana, Suchý Jaroslav, Vyhnal Jaroslav, Černá
Michaela, Chramostová Miroslava, Kašpar Ladislav
Omluveni: Matoušek Martin, Petrus Jiří
Neomluveni:
Hosté:

Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Informace k finančnímu stavu středočeské organizace, plán rozpočtu na rok 2020
Informace o stavu figurantů, plán zkoušek a prolongací
Informace o proběhlých zkouškách kladečů
Informace k mládeži
Informace o krajské lize
Plán ostatních akcí ve středočeské oblasti
Informace z VIII. Sjezdu ČKS a nadřízených orgánů
Různé

Přítomné uvítal Jiří Labuta a seznámil členy výboru a revizní komise s programem schůze
a informoval o důvodu nepřítomných členů výboru, kteří se omluvili ze své účasti.
1) Informace k finančnímu stavu středočeské organizace, plán rozpočtu na rok 2020
Jiří Labuta sdělil informaci, že uzavřel dodatek ke smlouvě k bankovnímu účtu. Změnou smlouvy
došlo ke zrušení měsíčního poplatku za vedení účtu z původních 169,- Kč měsíčně na 0,-Kč po minimální
dobu 24 měsíců.
Dále již informovala Jana Světlíková o stavu finančních prostředků. K 31.12.2019 má středočeská
krajská organizace na bankovním účtu 390 792,84 Kč a v hotovosti na pokladně 4 618,- Kč. Za rok 2019
vykázal krajský výbor v hospodaření kladné saldo.
Rovněž krajský výbor projednal návrh finančního rozpočtu pro rok 2020.
Nákladové položky
CACT
Příprava figurantů a kladečů
Soustředění mládeže + MR mládeže
Organizační náklady
Krajská liga

7 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
6 000 Kč
15 000 Kč

Celkem

63 000 Kč

Příjmové položky
Dotace z ČKS za členskou základnu
Příspěvek na soustředění mládeže z ČKS

133 950 Kč
5 000 Kč

Celkem

138 950 Kč

Výše uvedený plán rozpočtu se ziskovým saldem ve výši 75 950,- Kč byl jednohlasně schválen.
2) Informace o stavu figurantů, plán zkoušek a prolongací
Stav figurantů ve středočeské oblasti ke dni schůze je 6 svazových, 23 figurantů 1. třídy a 43
figurantů 2. třídy. V roce 2020 končí platnost pěti figurantům 1. třídy a dvanácti figurantům 2. třídy.
Jaroslav Vyhnal informoval přítomné o nutnosti provést výběr figurantů na svazové a figuranty 1. třídy
již při jarních zkouškách, neboť ČKS bude pořádat své zkoušky 29.8.2020 (termín uveden na stránkách
ČKS). Bylo dohodnuto, že zkoušky a prolongace středočeské organizace proběhnout v ZKO Zásmuky.
Termín upřesní v co nejkratší době J. Vyhnal po dohodě s druhým zkušebním figurantem – členem
komise Milanem Římkem. Zároveň budou e-mailovou komunikací pozváni všichni figuranti jímž
platnost v letošním roce končí.
Zároveň J. Vyhnal zkusí zajistit termín na jednodenní školení figurantů, kteří mají o figurování
zájem a nemají zadanou kvalifikaci, případně pro figuranty druhé třídy. Školení bude zaměřeno na
teoretické i praktické rozšíření znalostí frekventantů. Jiří Labuta o tomto školení již v lednu informoval
všechny předsedy dle kontaktů získaných od středočeských ZKO. Jakmile bude znám termín, budou
opět mailovou komunikací rozeslány pozvánky všem figurantům druhé třídy a všem předsedům (na
kontaktní mail uvedený pod každou ZKO na středočeských webových stránkách)
3) Informace o proběhlých zkouškách kladečů
Přítomným členům byla podána informace o proběhlých zkouškách kladečů, které proběhly
8.12.2019 v Kutné Hoře. Zkoušky byly hodnoceny velmi kladně jak z hlediska přínosu, tak z hlediska
technického zajištění celých zkoušek předsedou ZKO Kutná Hora Petrem Lodinským. Zkoušek se
zúčastnilo celkem 12 frekventantů, z nichž 8 prolongovalo kvalifikaci krajského kladeče a 4 tuto
kvalifikaci získávali nově. Uspělo všech 12 účastníků. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, z nichž
jedna psala test a společně jej vyhodnocovala a druhá skupina pracovala na praktických ukázkách na
nedalekém poli. Je jen velká škoda, že o tyto zkoušky není větší zájem, neboť znalost kladení stop by
byla potřeba nejen pro kladeče cizích stop, ale také vlastních.
Po zhodnocení této akce bylo rozhodnuto, že zkoušky kladečů není třeba pořádat 2x ročně, jako
zkoušky figurantů, ale aktuálně postačí uspořádat tuto akci pouze 1x v kalendářním roce.
4) Informace k mládeži
Jiří Labuta informoval ostatní členy výboru za omluveného Jiřího Petruse o plánované akci
mládeže. V sobotu 22.2. proběhne v ZKO Nové Strašecí první z výcvikových dnů pro mládež, které
středočeský výbor pořádá již několik let. Na tuto akci je prozatím nahlášeno cca. 8 dětí.
Další výcvikové dny proběhnou v měsících březnu a dubnu. O konání konkrétního výcvikového dne
budeme informovat vždy minimálně měsíc před konáním akce.
5) Informace o krajské lize
Členové středočeského výboru souhlasí s pořádáním krajské ligy i v roce 2020. Pro letošní roky
byly schváleny všichni zájemci o pořádání závodu započítávaného do krajské ligy. Jedná se o závody:

Datum
02.05.2020
20.06.2020
08.08.2020
06.09.2020
19.09.2020
19.09.2020
10.10.2020
10.10.2020
17.10.2020
28.10.2020

Pořádající ZKO
Lety
Jabkenice
Březnice
Stará Boleslav
Drahelice
Sedlčany
Svojetín
Zdice
Pyšely
Hořovice

Pro podporu krajské ligy bylo rozhodnuto, že bude krajským výborem oceněno:
1. místo v každé kategorii
2. místo v každé kategorii
3. místo v každé kategorii
Organizace s nejvíc zapsanými členy
Jednotlivec s nejvíce zapsanými závody
Mládežník s největším počtem účastí (min. 2)

Pohár + kupón HST v hodnotě 2000,- Kč
Pohár + kupón HST v hodnotě 1500,- Kč
Pohár + kupón HST v hodnotě 1000,- Kč
Kupón HST v hodnotě 1000,- Kč
Kupón HST v hodnotě 1000,- Kč
Kupón HST v hodnotě 1000,- Kč

Zároveň bude požadováno, aby organizace uvedla ve svých propozicích krátkou informaci o
podmínkách krajské ligy. Text bude zaslán. Nyní jej připraví Jiří Labuta a zašle ostatním členům ke
schválení (do konce března).
Rovněž došlo ke kosmetickým úpravám propozic. Upravené zašle ke schválení mailem Jiří Labuta
ostatním členům krajského výboru a po schválení budou prezentovány.
6) Plán ostatních akcí ve středočeské oblasti
Zástupci jednotlivých organizací byli vyzváni k zaslání akcí, kde mají zájem o prezentaci na
středočeských stránkách a ve zpravodaji, který bude středočeským výborem rozeslán. Mimo krajské
akce budou prezentovány i vrcholové akce, které jsou ve středočeské oblasti pořádány, a nebo jsou
pořádány středočeskou ZKO.
7) Informace z VIII. Sjezdu ČKS a nadřízených orgánů
Jiří Labuta a ostatní účastníci podali informaci o konaném VIII. Sjezdu ČKS. Bylo zvoleno nové
předsednictvo ve složení:
Předseda
1. místopředseda
2. místopředsedkyně
Předseda výcvikové komise
Zástupce chovatelských klubů
Předseda komise mládeže
Předseda organizační komise
Zástupce kynologických sportů
Člen předsednictva

Václav Kejř
Ing. Miroslav Ulč
Ing. Helena Šabatová
Theodor Krajčí
MUDr. Renáta Bočanová
Iveta Skalická
PhDr. Vladimír Novotný
Zdeněk Spolek
Ing. Martin Čecho

V současné době je již známo i složení komisí a to:
Výcviková komise – členové: Martin Matoušek, Martin Pejša, Robert Fagoš a Luboš Jánský
Komise mládeže – členové: Karel Mellar a Marek Ostrčilík
Revizní komise ČKS byla zvolena ve složení:
Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen

Blanka Roškotová
Miroslava Chramostová
Věra Čermáková
Martina Grolbertová
Libuše Chaloupková

Zároveň byly schváleny změny ve Stanovách. Nové znění Stanov je již k dispozici na webu ČKS.
Mezi nejdůležitější změny pro organizace je znovuuvedení rozhodčích do 70-ti, kteří smí po účasti
na školení 22.2.2020 znovu posuzovat zkoušky z výkonu. Dále došlo k navýšení odměn pro rozhodčí
na závodech a zkouškám na 1200,- Kč. Komise mládeže zveřejnila termín TTM, který se bude konat
12.-25.7. v ZKO Polička.

8) Různé
a) Počátkem března Jiří Labuta připraví návrh zpravodaje a zašle ostatním členům výboru kteří
jej doplní, případně odsouhlasí.
b) Všichni členové byli vyzváni a souhlasili, aby středočeský výbor prezentoval v komunikaci
obecné e-mailové adresy:
figuranti@stredoceskakynologie.cz
kladeci@stredoceskakynologie.cz
akce@stredoceskakynologie.cz
mladez@stredoceskakynologie.cz
info@stredoceskakynologie.cz
c) Jiří Labuta informoval, že byl pozván na členskou schůzi ZKO Kolín-Sendražice 14.12.2019,
které se zúčastnil společně s Miroslavem Melicharem. M. Melicharovi byly hrazeny cestovní
náklady z rozpočtu krajského výboru. J. Labuta se cestovních nákladů vzdal.
d) Jiří Labuta objasnil dotaz ohledně změny u rejstříkového soudu v případě změny adresy.
Informoval, že pokud člen výboru mění adresu (příp. příjmení – svatba/rozvod), není třeba
hlásit na rejstříkový soud. Úřady jsou propojeny a změny jsou prováděny automaticky.
e) Jiří Labuta připraví GDPR k podpisu pro kladeče a figuranty, abychom mohli v případě povolení
zveřejnit i adresy těchto osob. Dnes je velmi nepraktické, že jsou vidět pouze e-mailové
adresy, ale není známo, odkud např. kladeč je a zda by byl v případě potřeby pro konkrétní
akci dostupný.
f) Jiří Labuta informoval o nabídce Romana Šmatláka (předseda ZKO Rožmitál pod Třemšínem)
na zapůjčení výcvikového areálu.

Zapsal: Jiří Labuta
Termín příští schůze: 30.5.2020 od 9:00 na sekretariátu ČKS v Praze

