Zápis ze schůze výboru středočeské krajské organizace č. 822
Datum konání: 30.5.2020
Místo konání: Areál ZKO Kutná Hora
Přítomni: Fryč Jiří, Chaloupková Libuše, Kadlečková Blanka, Kopa Jaroslav ml., Kopa Jaroslav st.,
Labuta Jiří, Lodinský Petr, Matoušek Martin, Melichar Miroslav, Petrus Jiří, Světlíková Jana, Suchý
Jaroslav, Černá Michaela, Chramostová Miroslava,
Omluveni: Vyhnal Jaroslav, Kašpar Ladislav
Neomluveni:
Hosté:

Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informace k finančnímu stavu středočeské organizace
Informace o stavu figurantů, plán zkoušek a prolongací
Informace o stavu kladečů, plán zkoušek a prolongací
Informace k mládeži
Informace o krajské lize
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
Pokladní Jana Světlíková informovala přítomné o stavu finančních prostředků středočeské
organizace. K 30.5.2020 je stav pokladny 4.370,- Kč a k 30.4. (dle posledního výpisu) je stav bankovního
účtu 389.466,68 Kč.
Vzhledem k již přijatým financím z ČKS za členy a organizace v celkové sumě 135.350,- Kč bylo
rozhodnuto, že část financí poskytne středočeský výbor organizacím na podporu činnosti. Po delší
diskusi o formě poskytnutého daru a druhu akcí, které budou podpořeny bylo rozhodnuto:
- Středočeský výbor jako poděkování zajistí kupony na nákup kynologických pomůcek pro
organizace pořádající výcvikové dny pro mládež, figuranty a kladeče. Jedná se o ZKO Kutná
Hora, ZKO Zásmuky, ZKO Březnice a ZKO Dobříš – obdrží kupon 1000,- a dále pak ZKO Vlašim,
ZKO Pyšely, ZKO Kolín Borky, ZKO Nové Strašecí, ZKO Bakov Trenčín – obdrží kupon 500,- Kč.
- Středočeský výbor podpoří závody krajské ligy příspěvkem ve výši posuzovaného pro
1 rozhodčího. Dle plánu a informací o krajské lize (viz. níže) by se mělo jednat o organizace:
ZKO Březnice, ZKO Stará Boleslav, ZKO Drahelice, ZKO Sedlčany, ZKO Svojetín, ZKO Zdice, ZKO
Pyšely a ZKO Hořovice. Finanční podpora bude poskytnuta pouze za podmínek včasného
dodání výsledků a splnění povinnosti uvedení předepsaného textu v propozicích ohledně
informace o krajské lize.
- Středočeský výbor podpoří nákupem výcvikových pomůcek pro J. Petruse soustředění
mládeže.

-

Jako poděkování středočeský výbor ocení práci instruktorů při školeních figurantů a kladečů –
forma bude upřesněna.

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.
Po zrušení původně plánovaného jarního přezkoušení z důvodu koronavirové krize a vyhlášení
nouzového stavu byl stanoven nový termín přezkoušení na neděli 14.6.2020 v ZKO Zásmuky.
Instruktory budou Jaroslav Vyhnal, Milan Římek a Jana Světlíková. Na tomto školení proběhne výběr
figurantů na zkoušky ČKS, které se budou konat 29.8.2020 v Kutné Hoře. Jiří Labuta informoval o
aktuálním stavu přihlášených. Zároveň informoval, že informace o novém termínu byla zaslána všem
figurantům s propadlou prolongací k 31.12.2019 a těm, kterým bude končit k 31.12.2020 a dále všem
předsedům a kontaktům uvedeným u jednotlivých ZKO. Informace je rovněž na stránkách ČKS a
středočeské kynologie.
Zároveň za omluveného Jaroslava Vyhnala informoval J. Labuta o původně plánované akci
jednodenního, či víkendového školení pro začínající figuranty a figuranty 2. třídy. Toto školení se pokusí
výbor uskutečnit v roce 2021. Hlavním důvodem je vytíženost, neboť většina akcí, které měly
proběhnout v 1. pololetí byla přesunuta do pololetí druhého. O plánu uskutečnit tuto akci byly
organizace seznámeny a reakce je pozitivní.
Pravidelné přezkoušení a prolongace figurantů 1. a 2. třídy na podzim proběhnou. Termín není
prozatím stanoven.

3) Informace o stavu kladečů, plán zkoušek a prolongací
Stav kladečů ve středočeské oblasti ke dni schůze je 8 svazových, 46 kladečů 1. třídy. V roce 2020
končí kvalifikace kladeče 1. třídy 6 kladečům a v roce 2019 skončila 8 kladečům.
Akce bude na podzim opět pořádána. Termín i místo budou upřesněny, ale pravděpodobně se
akce bude konat v Kutné Hoře.
Jiří Petrus požádal, zda by bylo možné uskutečnit školení zaměřené na pachové práce pro
mládežníky. Instruktorem by byl Martin Matoušek, který s tímto souhlasí a na počátku roku 2021 by se
tato akce mohla uskutečnit. Předpokladem je, že by se jednalo o víkendovou akci. Podrobnosti budou
řešeny na listopadové schůzi.
4) Informace k mládeži
Jiří Petrus informoval o proběhlých výcvikových dnech pro mládež. V letošním roce proběhl pouze
jeden den a to 22.2. v Novém Strašecí. Akce se zúčastnilo 8 mládežníků a 2 junioři. Plánovaný den v ZKO
Pyšely musel být zrušen kvůli vyhlášenému nouzovému stavu pouze 3 dny před vlastním konáním.
Rovněž byl zrušen i plánovaný dubnový výcvikový den v ZKO Kolín - Borky.
Další akcí je TTM v Poličce, který se bude konat v termínu 12.-25.7.2020. Prozatím je za
středočeský kraj přihlášeno 5 dětí (z možných 8). Jiří Labuta přihlásí na ČKS aj. Světlíková provede
převod peněz na ČKS. Vedoucím bude J. Petrus.
Ihned po TTM je plánováno soustředění mládeže v Dobříši. Termín konání je 26.7.-1.8.2020.
Propozice jsou umístěny na webu a budou odeslány na jednotlivé organizace.
Rovněž Jiří Petrus informoval o změně podmínek pro účast na Mistrovství mládeže, kde
neproběhly výběrové soutěže a lze tak předpokládat vyšší počet startujících oproti předchozím letům.
Oblečení zajistí J. Petrus u firmy Dogs4me. Středočeský výbor vzal informace na vědomí.

5) Informace o krajské lize
Jiří Labuta informoval členy výboru a RK se zrušením závodů Lety a Jabkenice. Oba závady byly
zrušeny z důvodu pandemie koronaviru. Vzhledem k tomu, že je stále plánováno 8 závodů, podmínky
krajské ligy nebudou změněny, a to i přes to, že se termínově kryjí závody v Drahelicích a Sedlčanech
dne 19.9. a také Svojetín a Zdice dne 10.10.
Na jednotlivé organizace budou zaslány aktualizované propozice. Rovněž v důsledku podpory
závodů krajské ligy bylo rozhodnuto, že pro získání podpory je třeba zaslat včas výsledkovou listinu,
jejíž vzor bude i na webu StC a dále je třeba umístit do propozic text informující o podmínkách krajské
ligy, kvůli lepší informovanosti závodníků. Rovněž na webu budou prezentovány propozice dle zájmu
organizace. Tyto informace zašle J. Labuta všem pořadatelům krajské ligy v roce 2020.
6) Různé
a) Martin Matoušek informoval přítomné o výsledcích a jednáních výcvikové komise, jíž je
členem. Zápisy jsou na webu ČKS.
b) Proběhla diskuse, zda na akce krajské ligy a další akce pod záštitou středočeského výboru
nenechat vyrobit banner (plachtu), která by byla na akcích umístěna. Po nejednotném
hlasování bylo nadpoloviční většinou 8-mi hlasů schváleno, že plachta se nechá vyrobit pouze
v případě nákupní ceny cca. 500,- Kč a v počtu 2ks. V případě vyšší ceny se nebude realizovat.
c) Michaela Černá navrhla vytvoření facebookového profilu pro středočeskou organizaci
z důvodu snadnějšího vkládání novinek a rychlejší informovanosti. Stránky navrhla, že vytvoří.
Toto bylo výborem velmi kvitováno.

Zapsal: Jiří Labuta
Termín příští schůze: 21.11.2020 od 9:00 na sekretariátu ČKS v Praze

