
Zápis ze schůze výboru středočeské krajské organizace č. 822 

 
Datum konání:  26.2.2022 
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, Černá Michaela, Chramostová Miroslava, Kašpar 

Ladislav 

Omluveni: Kopa Jaroslav ml., Matoušek Martin, Suchý Jaroslav, Vyhnal Jaroslav 

Neomluveni: 

Hosté: Slivoňová Karolína, Šrajerová Andrea 

 

Program schůze: 

1) Předání ocenění za reprezentaci středočeského kraje 
2) Informace k finančnímu stavu středočeské organizace a schválení rozpočtu pro rok 2022  

3) Informace o stavu figurantů 

4) Informace o stavu kladečů, plán zkoušek a prolongací 

5) Informace o stavu rozhodčích 

6) Informace mládeže  

7) Plán krajské ligy pro rok 2022 

8) Plán seminářů na první pololetí 

9) Akce ve středočeském kraji 

10) Různé 

 

Jiří Labuta přivítal přítomné účastníky schůze a seznámil je s programem schůze. 

1)  Předání ocenění za reprezentaci středočeského kraje 
Jiří Labuta společně s Jiřím Petrusem předali Karolíně Slivoňové a Andree Šrajerové ocenění 

za reprezentaci středočeského kraje v mládežnických a juniorských kategoriích, neboť z důvodu věku 
již na těchto akcích nás reprezentovat nemohou. Zároveň předal stejné ocenění i pro Marka Hytycha a 
Terezu Vajnerovou, neboť ty se z účasti omluvili a bude jim doručeno osobně. Rovněž bylo u všech 
mládežníků vyzvednuto, že i po ukončení reprezentace stále s mládeží pomáhají při soustředěních. 
  

2)  Informace k finančnímu stavu středočeské organizace a schválení rozpočtu pro rok 2022 

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

K 25. 2.2022 je stav pokladny 27.241,- Kč a stav bankovního účtu je 522.718,12 Kč. 

Jiří Labuta informoval o jednání s Komerční bankou o snížení poplatku, kde Komerční banka 

přistoupila na kompromis snížit poplatek z 99,- Kč na 49,-Kč. Smlouva podepsaná prozatím na 3 roky. 

Dále byl přednesen návrh rozpočtu. Petr Lodinský navrhuje, aby bylo v rozpočtu počítáno 

s částkou pro Jiřího Petruse za vedení mládeže. Po drobné diskusi byla navržena a jednohlasně 

schválena částka 5.000,- Kč. Tato bude předána na konci roku a forma bude dohodnuta s Jiřím 

Petrusem (zda formou kuponu apod.). Následně byl schválen jednohlasně rozpočet s příjmy 

130.000,- Kč a náklady 108.000,- Kč. Celkový rozpočet je ziskový v částce 22.000,- Kč.    



     

     
Náklady 108 000  Příjmy 130 000 

CACT 7 000  Příjem z ČKS 130 000 

Příprava figurantů a kladečů 8 000    
Soustředění mládeže a MR 45 000    
Organizační náklady 6 000    
Krajská liga 17 000    
Podpora závodů 10 000    
Školení dospělých 5 000    
Školení mládeže 10 000    

 
3) Informace o stavu figurantů 

Stav figurantů ve středočeské oblasti ke dni schůze jsou 5 svazových figurantů, 22 figurantů 

1. třídy a 28 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, ale po dohodě 

s Jaroslavem Vyhnalem se bude jednat o 2.4.2022, nebo 10.4.2022. Přezkoušení proběhne v ZKO 

Zásmuky, kteří nemají problém s uspořádáním v jakémkoliv ze jmenovaných termínů. Jana Světlíková 

se bohužel zúčastnit nemůže a místo ní bude v komisi Miroslav Melichar.  

 4) Informace o stavu kladečů, plán zkoušek a prolongací  

Stav kladečů ve středočeské oblasti ke dni schůze je 8 svazových kladečů a 31 kladečů 1. třídy. 

V roce 2021 skončila kvalifikace kladeče 1. třídy 8 kladečům a v roce 2022 skončí dalším 19-ti kladečům.  

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

upřesněn. 

 

5) Informace o stavu rozhodčích 

Ve středočeské oblasti aktuálně máme 7 rozhodčích 1. třídy, 3 rozhodčí 1. třídy nad 70 let a 

4 rozhodčí 2 třídy (nově Daniel Paleček). V roce 2022 se na zkoušky rozhodčích budou ze středočeské 

oblasti hlásit zřejmě 2 adepti, nicméně prozatím nebyla žádná přihláška podána. Český kynologický 

svaz pořádá stejně jako v minulém roce školení adeptů na rozhodčí, které se bude konat 18.6.2022 

v Kutné Hoře a povedou ho Theodor Krajčí a Martin Matoušek. Zkoušky rozhodčích jsou pak plánovány 

na 27.8.2022 v Praze.  

6) Informace mládeže 

Jiří Petrus informoval o akcích pro mládež. Tradičně se budou konat pravidelné výcvikové dny 

mládeže v různých organizacích. První proběhne 12.3.2022 v ZKO Ořech. Následovat bude 24.4.2022 

v ZKO Zvoleněves u Otroka a v květnu (přesný termín bude upřesněn) v ZKO Drahelice. 

Dále domluvil s figurantem Markem Hytychem, který bude figurovat na MČR mládeže a juniorů 

obranářský den pro naše mládežníky, který se bude konat 4.6.2022 v ZKO Dobříš. Náklady na figuranta 

budou ve výši lektorného + cestovného + jednoho návleku na rukáv. Toto bylo jednohlasně schváleno. 

Další akcí pořádanou krajským výborem bude Soustředění středočeské mládeže. To se uskuteční 

31.7.-6.8.2022 v Dobříši. 

Rovněž je na březen plánován seminář s Františkem Šustou. Podrobnosti v dalším bodu. 



 Dalšími akcemi mládeže, které jsou však pořádány na úrovni ČKS jsou Soustředění mládeže ČKS 

2022 (dříve označováno jako Tábor talentované mládeže) v ZKO Polička, které se koná 15.-24.7.2022. 

Systém vedení bude stejný jako v roce 2022, kdy jsou pro tréninky jednotlivých disciplín zajištěni 

zkušení instruktoři a figuranti. Nově se však již nebude hlásit přes krajské organizace, ale přes 

elektronickou přihlášku na webu ČKS. Rovněž i účastnický poplatek se bude platit přímo na ČKS. 

Dalšími akcemi jsou mistrovství republiky a to:  MR mládeže a juniorů všestranných  v  termínu 

13.-14.8. ve Stříbře a MR mládeže a juniorů stopařů v termínu 22.-23.10. v Źatci Chbanech.  

7) Plán krajské ligy pro rok 2022 

Na minulé schůzi byly schváleny podmínky pro krajskou ligu na rok 2022. Do termínu schůze 

požádali o pořádaní závodu započítávaného do krajské ligy tyto organizace: 

2.4.2022 Benátky nad Jizerou 

16.4.2022 Vlašim 

18.6.2022 Jabkenice 

10.9.2022 Sedlčany 

17.9.2022 Nové Strašecí 

8.10.2022 Pyšely 

8.10.2022 Svojetín 

 

Všechny závody byly schváleny. Jiří labuta byl pověřen, aby kontaktoval pravidelné pořadatele, 

zda nechtějí závody zařadit do krajské ligy a pouze nezapomněli nahlásit. 

8) Plán seminářů na první pololetí 

Již na minulé schůzi byl Jiří Labuta pověřen uspořádání a kontaktováním lektorů pro seminář 
poslušností s Martinem Pejšou a seminář s Františkem Šustou. Oba semináře jsou již naplánovány a 
probíhá jejich přihlášení. Rovněž zástupci ZKO obdrželi propozice a informace o seminářích. 

V sobotu 5.3.2022 se bude v ZKO Kutná Hora konat seminář zaměřený na pozitivní posilování a 
využití klikru v tréninku. Lektorem je RNDr. František Šusta PhD. Tento seminář je primárně určený pro 
mládežníky. Ti ho mají zcela zdarma vč. oběda, který připraví členové ZKO Kutná Hora. Náklady ponese 
krajský výbor. Kapacita na toto školení byla nastavena na 35 lidí, čili do celkové kapacity pak bude 
možnost přihlášení i pro dospělé. Jejich cena je 300,- rovněž vč. oběda. Aktuálně je přihlášeno 24 lidí. 

V sobotu 2.4.2022 se bude v ZKO Kutná Hora konat i druhý seminář. Tento bude zaměřen na 
poslušnost a lektorem bude Martin Pejša m.s. Kapacita je opět 35 lidí. Na seminář ude v případě 
velkého zájmu upřednostněn vždy jeden zástupce ZKO a následně další, tak aby se mohl zúčastnit 
alespoň 1 zástupce z organizací ve středočeském kraji. Cena semináře vč. oběda je 500,-  pro dospělé 
a 250,- Kč pro mládež. Ke dni schůze nahlášeno prozatím 18 lidí. 

Na příští schůzi v případě kladných ohlasů na proběhlá školení budou plánovány další. Vhodné by 
bylo školení obecné pro instruktory na jednotlivých cvičištích. 
  

9) Akce ve středočeském kraji 

Mimo výše zmíněných akcí krajské ligy, mládeže, figurantů a kladečů bude v ZKO Volenice 

v termínu 7.-8.5.2022 konat krajský přebor CACT v kategorii ZVV3. Pořadatelem je ZKO Rožmitál pod 

Třemšínem. Podrobnosti budou zveřejněny na webu středočeské organizace pod vlastním odkazem, 

jakmile budou dodány Romanem Šmatlákem. Rozhodčími pro tuto akci jsou pánové Josef Dejmek 

(stopy), Stanislav Beníšek (poslušnost) a Miroslav Ulč (obrany) a figuranty Jaroslav Vyhnal a Josef 

Kubec. 

 



10) Různé 

a) Jiří Labuta informoval přítomné o svém nesouhlasu s finančním oceněním kladečů, figurantů 

a rozhodčích na vrcholových akcích. Výraznou většinou dostal mandát, aby na plénu toto 

přednesl za středočeský krajský výbor. Petr Lodinský nápad podpořil o vlastní zkušenosti 

z pořádání podobných akcí, kdy potvrdil, že v případě, pokud chce kvalitní kladeče, tak částku 

doplácí nad rámec odměn dle ekonomické směrnice ČKS. Jana Světlíková upozornila, že by 

navýšení nebylo spravedlivé vůči rozhodčím na zkouškách, kterých se může zúčastnit také 

hodně lidí.  

b) Členové krajského výboru dali jednohlasně souhlas Jiřímu Labutovi, aby v případě podání 

přihlášky na zkoušky rozhodčích u sebe samotného potvrdil i za středočeský krajský výbor. 

c) Ihned po ukončení schůze byla provedena revize pokladní knihy a hospodaření za přítomnosti 

všech členů revizní komise. Při kontrole nebylo shledáno závad a všechny příjmové i výdajové 

položky souhlasí se zápisy v pokladní knize. 

 

 

Zapsal: Jiří Labuta 

 

Termín příští schůze 11.6.2022 od 9:00 na sekretariátu ČKS 


