Zápis ze schůze výboru středočeské krajské organizace č. 822
Datum konání: 27.6.2021
Místo konání: Areál ZKO Zásmuky
Přítomni: Fryč Jiří, Chaloupková Libuše, Kadlečková Blanka, Kopa Jaroslav ml., Kopa Jaroslav st.,
Labuta Jiří, Lodinský Petr, Petrus Jiří, Suchý Jaroslav, Černá Michaela, Chramostová Miroslava,
Omluveni: Matoušek Martin, Melichar Miroslav, Světlíková Jana, Vyhnal Jaroslav, Kašpar Ladislav
Neomluveni:
Hosté: Kružliak Martin, Procházka Roman, Klauser Pavel

Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ocenění vítězů rajské ligy 2020 a členů krajského výboru k významnému jubileu
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 s ostatními přítomnými vzdali chvilkou ticha hold zesnulému
předsedovi ZKO Mělník – Rousovice a prezidentu ČKNO p. Ing. Jiřímu Novotnému. Následně pak
seznámil členy výboru a revizní komise s programem schůze a informoval o důvodu nepřítomných
členů výboru, kteří se omluvili ze své účasti. Krajská schůze výboru se z důvodu vládních nařízení
spojených s pandemií COVID-19 koná po více jak roce.

1) Ocenění vítězů rajské ligy 2020 a členů krajského výboru k významnému jubileu
Z důvodu postupného prodlužování nouzového stavu a nemožnosti pořádat setkání proběhlo
předání pohárů, diplomů a kupónů pro vítěze až nyní, za což se předseda výboru přítomným vítězům
omluvil.
V roce 2020 po zrušení několika závodů proběhlo nakonec 5 závodů, které byly započítávány do
krajské ligy (dalších 5 bylo zrušeno). Z těchto pěti se navíc vždy 2 závody konaly ve stejný termín,
takže se bylo možno zúčastnit jen třech závodů. V kategorii ZM se zúčastnilo 14 soutěžících, ale pouze
3 si zapsali minimální požadovaný počet dvou závodů. V kategorii ZVV1 se zúčastnilo 15 soutěžících,
ale pouze 2 si zapsali minimálně 2 závody. V kategorii ZVV2 se zúčastnilo 7 soutěžích a pouze 1 zapsal
minimální počet dvou závodů. Dle platných propozic krajské ligy obdrželi poháry, diplom kupóny na
odběr pomůcek pro výcvik od HST v cenách 2000,- Kč pro vítěze, 1500,- Kč pro závodníky na druhém
místě a 1000,- Kč na místě třetím.
Zároveň byly vyhlášeny i speciální kategorie a to: Organizace s nejvíce zapsanými závodníky,
kterou se stala ZKO Komárov a tak její předseda p. Roman Procházka převzal kupón na nákup
výcvikových pomůcek v hodnotě 1000,- Kč. Dále byly odměněni opět kupónem v hodnotě 1000,- Kč
závodníci s nejvíce zapsanými závody a těmi byli pánové Procházka Roman a Koblenc Pavel. Jiří

Labuta informoval, že je dohodnutá s p. Koblencem, že si předají osobně. Poslední speciální kategorie
pro zapsaného mládežníka se nikdo nezúčastnil.

1. místo

ZM
Kružliak Martin

ZVV1
Procházka Roman

ZVV2
Koblenc Pavel

(ZKO Komárov)

(ZKO Komárov)

(ZKO Ledčice)

2. místo Klauser Pavel

(ZKO Sedlčany)

3. místo

Kružliak Martin
(ZKO Komárov)

Šichová Lenka
(ZKO Rakovník)

Následně členové krajské organizaci popřáli k životnímu jubileu 70-ti let pí. Libuši
Chaloupkové a předali dárkový koš. Životní jubileum – 80 let oslavil také Miroslav Melichar, kterému
dar od středočeského výboru předá osobně Jiří Labuta.

2) Informace k finančnímu stavu středočeské organizace
Pokladní Jana Světlíková předala písemně informace o stavu finančních prostředků středočeské
organizace. K 26.6.2021 je stav pokladny 2.101,- Kč a stav bankovního účtu je 598.993,12 Kč.
Vzhledem k již přijatým financím z ČKS za členy a organizace v celkové sumě 133.250,- Kč. Finance
obdržené z dotací ČKS budou použity na podporu kynologie, avšak v této době je to poměrně složité.
Ze současných akcí jsou prozatím plánovány akce pro mládež.
Rovněž byli členové výboru informováni, že 23.5.2021 proběhla revize pokladníknihy za účasti
členů revizní komise M. Chramostové a L. Kašpara (předseda RK) a předsedy KV J. Labuty. Při revizi
nebylo shledáno závad.
Rovněž byly v řádném termínu podány daně za rok 2020.
V návaznosti na rozhodnutí KV z 30.5.2020 byly předány jako poděkování kupóny na nákup
kynologických pomůcek pro organizace pořádající výcvikové dny pro mládež, figuranty a kladeče.
Kupón v hodnotě 1000,- Kč převzali za ZKO Kutná Hora P. Lodinský, za ZKO Zásmuky M. Černá, za
ZKO Dobříš J. Petrus. Do ZKO Březnice kupon zašle J. Labuta. Dále pak v hodnotě 500,- za jednodenní
soustředění pro mládežníky pro ZKO Vlašim převzala M. Chramostová, za ZKO Nové Strašecí převzal

J. Suchý, ZKO Kolín-Borky, ZKO Pyšely a ZKO Bakov-Trenčín odešle J. Labuta poštou, případně předá
osobně.

3) Informace o stavu figurantů, plán zkoušek a prolongací
Stav figurantů ve středočeské oblasti ke dni schůze je 6 svazových, 23 figurantů 1. třídy a 39
figurantů 2. třídy. V roce 2021 končí platnost čtyřem figurantům 1. třídy a devíti figurantům 2. třídy.
Zároveň z důvodu prodloužení platnosti všem figurantům, kterým prolongace propadla 30.12.2020
byla ČKS udělena výjimka do 30.6.2021. V naší oblasti se jedná o 5 figurantů 2. třídy.
Po zrušení původně plánovaného podzimního přezkoušení z důvodu koronavirové krize a
vyhlášení nouzového stavu bylo v letošním roce provedeno přezkoušení figurantů spojené s výběrem
na 1. třídu a svazové figuranty v neděli 9.5.2021 v ZKO Zásmuky. Instruktory byli Jaroslav Vyhnal, Milan
Římek a Jana Světlíková. Akce se účastnilo 10 figurantů, z nichž 2 obdrželi prolongaci 1. třídy a 8
prolongaci 2. třídy. Na zkoušky ČKS bude vyslán adept na svazového figuranta Martin Jílek a na 1. třídu
Ladislav Koreny.
Další přezkoušení je plánováno na podzim 2021. Přesný termín bude upřesněn.
4) Informace o stavu kladečů, plán zkoušek a prolongací
Stav kladečů ve středočeské oblasti ke dni schůze je 8 svazových kladečů a 39 kladečů 1. třídy.
V roce 2021 končí kvalifikace kladeče 1. třídy 8 kladečům a v roce 2020 skončila 6 kladečům.
V případě zájmu bude akce pořádána na podzim.
5) Informace k mládeži
V roce 2020 proběhly akce mládeže dle plánu. V roce 2020 se středočeského soustředění mládeže
zúčastnilo 13 dětí a Táboru talentované mládeže 5 dětí. Následného Mistrovství ČR mládeže a juniorů
se zúčastnilo 10 dětí. Mimo úspěchů jednotlivců – Victorie Nicole Medková (3 místo v ZVV1), Tereza
Vajnerová (1 místo v IGP2) a Karolína Slivoňová (3 místo v IGP3) rovněž zvítězil středočeský kraj
i v družstvech.
Co se týká akcí mládeže pro rok 2021, tak máme přihlášeno celkem 7 mládežníků na TTM v Poličce
a 11 dětí a soustředění středočeského kraje v Dobříši. Na MČR mládeže a juniorů by nás mělo
reprezentovat 8 mládežníků a 3 junioři.
Středočeský výbor poděkoval p. Jiřímu Petrusovi za perfektní organizaci a práci s mládeží a předal
dar ve formě kupónu na odběr pomůcek pro výcvik ve výši 3.000,- Kč.
Aktuálně je pro středočeské mládežníky plánován stopařský seminář pod vedením Martina
Matouška, který se bude konat 25.9.2021 od 9:00 v Kutné Hoře. Akce bude financována z rozpočtu
středočeské krajské organizace a pro mládežníky je zdarma.

6) Informace o krajské lize
V průběhu jara bylo přes e-mail členy odsouhlaseno zrušení krajské ligy pro rok 2021. Důvodem
tohoto rozhodnutí bylo zrušení možnosti pořádat jarní závody (nařízení Vlády ČR) a organizace se
zřejmě i díky nejasné situaci nepřihlásili (mimo ZKO Pyšely a ZKO Březnice).
Pro rok 2022 se prozatím s uspořádáním počítá. Podmínky a další upřesnění bude projednáno na
podzimní krajské radě.

7) Různé
a) Jiří Labuta informoval a přečetl všem členům krajského výboru stížnost p. ing. Aleše Langa na
ZKO Čáslav. Zároveň ostatní vyslechli rozhodnutí a dopis J. Labuty předsedovi ZKO Čáslav a p.
ing. A. Langovi. S celým postupem všichni jednohlasně souhlasí.
b) Jiří Labuta informoval o řešení pomluvy ze strany pí. J. Markové (člen ZKO Čáslav), na které
byl upozorněn dalšími členy krajského výboru. Paní Marková zaslala e-mail s omluvou
rozhodčímu p. Tišlovi a p. Krupičkovi (dalšímu členu ZKO Čáslav). J Labuta byl v kopii mailu.
c) Byla podána informace o přihlášeném adeptovi na rozhodčího 2. třídy – p. Josef Šesták
(ZKO Benešov). Bylo poskytnuto souhlasné stanovisko
d) Dále Jiří Labuta informoval o nových ZKO v kraji jedná se o: ZKO Lázně Toušeň (okres Prahavýchod), ZKO Vicmanov (okres Mladá Boleslav), ZKO Dolany nad Vltavou (okres Mělník). Dále
k 30.4.2021 je v likvidaci ZKO Těptín (okres Praha-západ).
e) Podány informace k plánovaným akcím ČKS, které se konají ve středočeské oblasti a termíny
centrálních akcí ČKS
f) Předseda ZKO Komárov nabídl středočeskému výboru prostory své ZKO k pořádání akcí
středočeského kraje.

Zapsal: Jiří Labuta
Termín příští schůze: bude upřesněn dle aktuální pandemické situace (předpoklad listopad 2021)

