
Zápis ze schůze výboru středočeské krajské organizace č. 822 

 
Datum konání:  11.12.2021 
Místo konání: Sekretariát ČKS - Praha 
 

Přítomni: Fryč Jiří, Kadlečková Blanka, Kopa Jaroslav st., Labuta Jiří, Petrus Jiří (on-line), Suchý 

Jaroslav, Světlíková Jana, Černá Michaela (on-line), Chramostová Miroslava,  

Omluveni: Chaloupková Libuše, Kopa Jaroslav ml., Lodinský Petr, Matoušek Martin, Vyhnal Jaroslav, 

Kašpar Ladislav 

Neomluveni: 

Hosté:  

 

Program schůze: 

1) Předání ocenění ČKS M. Melicharovi při příležitosti 30. výročí od založení  

2) Informace k finančnímu stavu středočeské organizace  

3) Informace o stavu figurantů a informace ze zkoušek figurantů ČKS a KV 

4) Informace o stavu kladečů, plán zkoušek a prolongací 

5) Informace a výsledky mládeže a juniorů v roce 2021 

6) Plán krajské ligy pro rok 2022 

7) Plán školení a akcí pro rok 2022 

8) Různé 

 

Jiří Labuta přivítal přítomné účastníky schůze a rovněž i přítomné, které se schůze účastnili formou 

on-line spojení. Možnost připojení on-line bude využívána v případě požadavků členů výboru i při 

dalších schůzích 

1)  Předání ocenění ČKS M. Melicharovi při příležitosti 30. výročí od založení 
Jiří Labuta předal ocenění ČKS p. Miroslavu Melicharovi při příležitosti 30. výročí od založení ČKS, 

které obdržel na plenárním zasedání ČKS. 
  

2)  Informace k finančnímu stavu středočeské organizace 

Pokladní Jana Světlíková předala informace o stavu finančních prostředků středočeské organizace. 

K 10.12.2021 je stav pokladny 8.091,- Kč a stav bankovního účtu je 547.016,12 Kč. 

Rovněž nám byla po 2 letech účtována částka za vedení bankovního účtu. J. Labuta se spojí 

s Komerční bankou a pokusí se opět zajistit bezplatné vedení bankovního účtu.  

Na příští schůzi bude přednesen, projednán a po případných úpravách schvalován návrh rozpočtu 

na rok 2022. Je třeba počítat s drobnými úpravami spojenými se zvýšením inflace, plánovanými 

školeními a případnou změnou v příjmech ze strany ČKS z důvodu navýšení odvodu čl. příspěvků 

z organizací směrem do ČKS. 

 
 

 



3) Informace o stavu figurantů a ze zkoušek provedených ČKS a KV 

Poslední srpnový víkend proběhlo přezkoušení figurantů výcvikovou komisí ČKS. Jednalo se 

o výběr nových figurantů 1. třídy a svazových, ale také přezkoušení svazových figurantů s již zadanou 

třídou. Za naši oblast jsme vyslali ke zvýšení kvalifikace 2 figuranty. Ladislava Korenyho, který u zkoušek 

neuspěl a 1. třídu nezískal a Martina Jílka, který již úspěšný byl a rozšířil tak řady našich svazových 

figurantů. Při přezkoušení svazových figurantů pak neuspěl Lukáš Fousek Fúsik a rozšiřuje tak řady 

figurantů 1. třídy a Daniel Paleček, který o pokračování v roli svazového figuranta již neměl zájem a to 

z důvodu, že se stal rozhodčím. 

Stav figurantů ve středočeské oblasti ke dni schůze jsou 5 svazoví figuranti, 24 figurantů 1. třídy a 

35 figurantů 2. třídy.  

Další přezkoušení je plánováno na jaro 2022, kdy opět proběhne výběr figurantů na zkoušky ČKS, 

které se budou konat 27.8.2022. Přesný termín našich zkoušek 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. Pro nezájem a zhoršující se pandemickou 

situaci nebyly zkoušky pořádány. 

Pro rok 2022 jsou však zkoušky plánovány a budou se konat v ZKO Vlašim. Přesný termín bude 

upřesněn. 

 

5) Informace a výsledky mládeže a juniorů v roce 2021 

V letošním roce proběhlo tradiční soustředění mládeže v Dobříši pod vedením Jiřího Petruse. 

Soustředění se zúčastnilo celkem 12 mládežníků s 13-ti psy. Jako instruktoři pak působili také Tereza 

Vajnerová, Andrea Šrajerová a Karolína Slivoňová. Akce se také v roli figuranta zúčastnil Marek Hytych, 

který figuroval MČR mládeže a naši mládežníci mohli využili trénink k přípravě na tuto akci. Akce je 

mimo středočeského výboru dále spolufinancována městem Dobříš. Zároveň ambasadorka Britu 

T. Vajnerová přivezla mládežníkům drobné dárky. Akce je mládežníky velmi oblíbená a dle ohlasů velmi 

kladně hodnocená. 

Dále pořádal ČKS tábor talentované mládeže v Poličce. Toho se za naši oblast zúčastnilo 

6 mládežníků. V letošním roce změněn systém vedení, kdy na každou disciplínu by delegován 

instruktor a nebylo tak nutné zajistit vedoucího družstva z krajské oblasti. I tato akce hodnocena 

kladně. 

V Trnové se ve dnech 13.-15.8. proběhlo Mistrovství České republiky mládeže a juniorů 

všestranných. Mezi 37 účastníky byla naše oblast zastoupena 12-ti soutěžícími. Naši se opět umístili na 

předních pozicích. Nejúspěšnějšími byla kategorii ZVV1 Zuzana Štefanová, která kategorii vyhrála. 

V kategorii IGP-V na bedně skončila na druhém místě Lucie Benčová. V IGP2 pak Šárka Benčová 

obsadila třetí místo a v kategorii nejvyšší, tedy IGP3 obsadili první místo Tereza Vajnerová a druhé 

místo Karolína Slivoňová. Tereza Vajnerová tímto získala titul juniorského mistra ČR. V soutěži družstev 

pak náš kraj obsadil první místo. Nutno podotknout, že i čestnou cenu v kategorii mládeže získala na 

prvním místě naše Šárka Benčová a druhé místo Nicole-Victoria Medková. 

  Ve dnech 23-24.10.2021 se konalo Mistrovství republiky mládeže a juniorů stopařů. Naši oblast 

reprezentovalo 5 účastníků. Na bednu se však dostal ziskem druhého místa v doplňkové kategorii 

FPr2/FPr3 Tomáš Mach. Mezi družstvy jsme obsadili krásné druhé místo. 

Poslední akcí, kterou opět pořádal náš krajský výbor byl stopařský seminář pod vedení Martina 

Matouška. Tato akce se také vydařila a vedoucí mládeže J. Petrus ještě jednou děkuje Martinovi 



Matouškovi za uspořádání této akce a jeho práci pro naše mládežníky. Zároveň poděkoval za spolupráci 

a podporu firmám Dogs4Me a B&F Sokoleč. 

V příštím roce, pokud to situace umožní budou opět probíhat výcvikové dny pro mládež. Rovněž 

je i plánováno další školení. Aktuálně J. Labuta oslovil F. Šustu, ale v době konání neměl cenovou 

nabídku. Dohodnuto, že akce bude pro mládežníky plně hrazena středočeským výborem a kapacita 

bude doplněna dospělými ze středočeské oblasti, kteří si seminář budou hradit. Výsledek jednání 

s F. Šustou sdělí J. Labuta členům výboru. 

J. Labuta poděkoval Jirkovi Petrusovi za jeho práci, kterou pro naši mládež dělá. Rovněž bylo 

řešeno ocenění úspěšných mládežníků a juniorů. 

6) Plán krajské ligy pro rok 2022 

Přítomnými členy bylo jednohlasně odsouhlaseno znovuobnovení krajské ligy v roce 2022. 

Podmínky zůstanou stejné jako v roce 2020. Na příští schůzi budou vybráni závody z řad uchazečů. 

Rovněž se členové výboru dohodli, že do krajské ligy nebudou zařazeny závody organizací, které nemají 

s pořádáním podobných akcí zkušenosti a bude se jednat o jejich první závod. Schválení jednotlivých 

závodů zůstává na členech KV. 

7) Plán školení pro rok 2022 

Pro rok 2022 se rozhodl krajský výbor uspořádat několik školení, které budou pro členy pořádány 
pouze pro členy středočeských organizací. V první polovině roku v případě umožnění tyto uspořádat 
jsou plánovány školení Poslušnosti s Martinem Pejšou, které J. Labuta předjednal. Nyní dohodne 
přesný termín a bude informovat předsedy organizací. V případě velkého zájmu bude školení pořádáno 
i na podzim. Bylo dohodnuto, že v případě velkého počtu bude vybrán předsedou vysílající organizace 
vždy zástupce, taky aby nebyla upřednostněna nějaká organizace. 

 Dalším plánovaným školení je Klikr seminář vedený Františkem Šustou, ale zde nemá krajský 
výbor prozatím cenovou nabídku. V případě zájmu se budou konat semináře i v dalším období a to buď 
opakováním semináře, či volbou jiného. 
  

8) Různé 

a) Jiří Labuta informoval o řešení sporu v ZKO Benátky nad Jizerou mezi organizací a L. Krupkou. 

b) Členové výboru poukázali, že webové a facebookové stránky by měly být dynamičtější. Byli 

tak vyzváni všichni členové, aby posílali náměty a aktuality, které by na stránkách byli 

umístěny (J. Labuta – web, M. Černá - Facebook) 

 

 

Zapsal: Jiří Labuta 

 

Termín příští schůze: 5. února 2022 od 9:00 na sekretariátu ČKS 


