
Zápis ze schůze výboru středočeské krajské organizace č. 822 

 
Datum konání:  26.11.2022 
Místo konání: Sekretariát ČKS - Praha 
 

Přítomni: Černá Michaela, Fryč Jiří, Chaloupková Libuše, Kadlečková Blanka, Kopa Jaroslav ml. (on-

line), Labuta Jiří, Lodinský Petr, Melichar Miroslav, Petrus Jiří (on-line), Světlíková Jana, Suchý 

Jaroslav, Chramostová Miroslava, Kašpar Ladislav 

Omluveni: Kopa Jaroslav st., Matoušek Martin  

Neomluveni: Vyhnal Jaroslav 

Hosté:  

 

Program schůze: 

1) Informace k finančnímu stavu středočeské organizace  

2) Informace o stavu figurantů 

3) Informace o stavu kladečů, plán zkoušek a prolongací 

4) Informace o stavu rozhodčích 

5) Informace mládeže  

6) Krajská liga pro rok 2022 

7) Zhodnocení seminářů  

8) Různé 

 

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

 
1)  Informace k finančnímu stavu středočeské organizace  

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

K 25.11.2022 je stav pokladny 27.847,- Kč a stav bankovního účtu je 584.503,42 Kč. 

Jiří Labuta informoval, že vzhledem ke zvýšení úroků na různých typech spořících účtů by bylo 

výhodný předem určenou částku (cca. 500.000,-) odeslat na tento typ účtu. Všichni členové do příště 

zkusí zjistit informace a podají návrhy.       

 
2) Informace o stavu figurantů 

Jiří Labuta a Jana Světlíková informovali o proběhlých zkouškách figurantů v Březnici. Zkoušek se 

zúčastnili 4 frekventanti. Jednalo se pouze o prolongace. Všichni účastníci splnili (3x 2. třída, 1x 1. třída).  

Další zkoušky jsou plánovány na jaro 2023 předběžně v ZKO Zásmuky. 

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

1. třídy a 33 figurantů 2. třídy.  

 

 

 



3) 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 zkoušky plánovány na 10.12. v ZKO Vlašim. Prozatím je přihlášeno 14 

účastníků. 

 

4) Informace o stavu rozhodčích 

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

5 rozhodčích 2 třídy. Novým rozhodčím se po splnění hospitací stal Jiří Labuta.  

5) Informace mládeže 

Jiří Petrus informoval o proběhlých akcích pro mládež a soutěžích v roce 2022.  

 

Na jaře proběhly 2 výcvikové dny pořádané pro mládež, jeden byl z důvodů nízkého počtu 

případných účastníků zrušen. Rovněž byl v ZKO Dobříš konal obranářský den pro mládež s Markem 

Hytychem. Veškeré informace k těmto akcím byly podány na minulé schůzi KV. 

 

V termínu od 31.7. do 6.8.2022 proběhlo středočeské soustředění v Dobříši. Akce se zúčastnilo 13 

mládežníků a 1 juniorka. Na akci poskytlo dotaci i město Dobříš ve výši 4.000,- Kč. V průběhu akce bylo 

natočeno video propagační video VS ČR a proběhla ukázka psovodů VS ČR. Společnost BRIT věnovala 

sponzorsky výrobky pro účastníky. Akce se zúčastnili také Marek Hytych a Tereza Vajnerová. 

 

V ZKO Stříbro se konalo MČR mládeže a juniorů v termínu 12-14.8.2022. Akce se zúčastnilo za 

středočeský kraj 11mládežníků a 1 juniorka. Lenka Štefanová se stala juniorským mistrem, v IGP2 

obsadila 3. místo Šárka Benčová a pak v kategorii IGP-V obsadili Tomáš Mach 1. místo a Lucie Benčová 

2. místo. V soutěži družstev středočeský kraj skončil na 1. místě. Oblečení pro mládežníky za 

zvýhodněnou cenu zhotovila firma Dogs4Me.   

 

Další plánovanou akcí měl být 24.9. stopařský den s Terezou Vajnerovou v ZKO Sedlčany, ale ten 

byl pro malý počet zájemců zrušen. 

 

Poslední akcí mládeže bylo ve dnech 22.-23.10.2022 MČR mládeže a juniorů stopařů. Zúčastnilo 

se za náš kraj 5 mládežníků a 1 juniorka. V doplňkové kategorii obsadili 1. místo Elisabetta Victoria 

Šichová, 2. místo Adéla Šedová a 3. místo Viktorie Křížová. Zároveň získala v čestné ceně 1. místo 

Elisabetta Victoria Šichová a 2. místo Adéla Šedová. V družstvech obsadili Středočeši také 1. místo. 

 

6) Krajská liga pro rok 2022 

V rámci krajské ligy proběhly již všechny závody a to v ZKO Benátky nad Jizerou, Vlašim, Jabkenice, 

Sedlčany a Nové Strašecí. Poslední 2 závody byly organizacemi zrušeny. Jednalo se o ZKO Pyšely a ZKO 

Svojetín.  

Z pořádaných kategorií ZM, ZVV1 a ZVV2 splnila v kategorii ZVV2 pouze Jana Světlíková. Nikdo 

další se již nezapsal do celkového hodnocení. 



Pro příští schůzi mají členové za úkol připravit návrhy, jak a zda vůbec se bude s krajskou ligou 

pokračovat. 

7) Zhodnocení seminářů pořádaných v prvním pololetí a příprava dalších 

V prvním pololetí byl pořádán seminář zaměřený na pozitivní posilování a využití klikru v tréninku. 
Lektorem byl RNDr. František Šusta PhD. a tento seminář byl primárně určený pro mládežníky. 
Semináře se zúčastnilo 13 mládežníků a doplnilo je 22 dospělých.  

Druhým byl seminář zaměřený na poslušnost a lektorem byl Martin Pejša m.s. Semináře se 
zúčastnilo 17 dospělých a 7 mládežníků.  

Aktuálně je připraven seminář zaměřený na pachové práce s Jaroslavem Petráčkem. Seminář se 
bude konat v ZKO Kutná Hora a jedná se o poslední seminář letošního roku.   

Ačkoliv na žádný seminář nemáme písemně žádnou zpětnou vazbu, z osobních setkání s účastníky 
byly semináře hodnoceny kladně. Na příští schůzi si členové připraví návrhy na další semináře. Jiří 
Labuta bude kontaktovat J. Vyhnala ohledně dříve plánovaného školení pro figuranty. 
  

8) Různé 

- Ladislav Kašpar byl požádán ZKO Čáslav, zda by bylo možné zjistit, jaké jsou možnosti dotace na 

nové napojení elektřiny do klubovny organizace. Odpověď JL:  ČKS aktuálně neposkytuje žádné 

dotace, které by bylo možné využít. Svou odpověď Jiří Labuta ověří na ČKS a sdělí osobně. 

- dotaz na zřízení datové schránky. Petr Lodinský sdělil postup při založení. Jiří Labuta ověří, jak 

mají postupovat ostatní organizace 

- dotaz na zápis předsednictva ČKS, co je to trenérská licence. Odpověď: z důvodu možnosti 

požadavků na NSA, ale podrobnosti zjistí JL.  

- upozornění na aktuálnost a přehlednost webových stránek. Informace se velmi špatně 

dohledávají.  

 

 

 

Zapsal: Jiří Labuta 

 

Termín příští schůze: 21.1.2022 od 9:00 na sekretariátu ČKS 


