
Zápis ze schůze výboru středočeské krajské organizace č. 822 

 
Datum konání:  21.1.2023 
Místo konání: Sekretariát ČKS - Praha 
 

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

st., Labuta Jiří, Petrus Jiří  (on-line), Světlíková Jana, Suchý Jaroslav, Chramostová Miroslava, Kašpar 

Ladislav 

Omluveni: Kopa Jaroslav ml., Lodinský Petr, Matoušek Martin, Melichar Miroslav  

Neomluveni: Vyhnal Jaroslav 

Hosté:  

Program schůze: 

1) Ocenění vítěze krajské ligy za rok 2022 

2) Informace k finančnímu stavu středočeské organizace a návrh rozpočtu na rok 2023  

3) Informace o stavu figurantů 

4) Informace o stavu kladečů 

5) Informace o stavu rozhodčích 

6) Informace mládeže  

7) Krajská liga pro rok 2022 

8) Zhodnocení a příprava seminářů  

9) Různé 

 

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

programem všichni účastníci souhlasili. 

 
1) Ocenění vítěze krajské ligy za rok 2022 

Jiří Labuta zhodnotil výsledky 16-tého ročníku krajské ligy a vyhlásil jedinou vítězku, která 

splnila alespoň minimální počet 2 závodů. Je jí v kategorii ZVV2 Jana Světlíková s 274 body 

z prvního závodu a 275-ti body z druhého závodu. Vítězce byl mimo diplomu předán pohár a kupón 

na nákup výcvikových pomůcek u HST v hodnotě 2.000,- Kč a zároveň kupón v hodnotě 1.000,- Kč 

za nejvíce zapsaných závodů. 

 

2)  Informace k finančnímu stavu středočeské organizace a návrh rozpočtu na rok 2023 

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

K 31.12.2022 je stav pokladny 21.000,- Kč a stav bankovního účtu je 581.905,42 Kč. 

 

Dále bylo na listopadové schůzi dohodnuto, že se členové pokusí zjistit informace k možnému 

založení spořícího účtu. Tato situace byla Jiřím Labutou iniciována z důvodu zvýšení úrokových sazeb a 

zároveň vysoké finanční částce na běžném účtu. Došlo by tak ke zhodnocení úspor, u kterých se 

nepředpokládá vzhledem ke kladnému celoročnímu rozpočtu jejich využití a tím by to krajské 

organizaci přineslo další zisk. 



Jiří Labuta informoval o nabídce spořícího účtu Hit+ u Raiffeisenbank. Zhodnocení je 5,5%, ale 

muselo by dojít k uzavření fyzickou osobou a ne spolkem. Zároveň se to týká pouze pokud vložená 

částka je nižší jak 500.000,- Kč. U spolků je zhodnocení 0,01%. 

Ostatní kolegové informovali o možnostech bank ČS a KB s obdobným výsledkem. 

Výjimkou jsou účty u MONETA Money Bank a Banka Creditas, kde základní informaci zajistili Jana 

Světlíková resp. Ladislav Kašpar. V obou případech se jedná o termínované vklady. Všichni účastníci se 

shodli, že vzhledem ke konci volebního období je termínovaný vklad výhodný a z těchto dvou účtů, kdy 

obě banky nabízí obdobné úroky by se přiklonili spíše k MONETA Money Bank. Jiří Labuta byl pověřen, 

aby zjistil podrobnosti k účtu a poté informoval ostatní členy krajské organizace. 

  

Poslední částí bylo předložení návrhu rozpočtu na rok 2023 pokladní Janou Světlíkovou. Navržený 

rozpočet byl jednohlasně schválen s těmito částkami: 

Nákladové položky 

CACT 7 000 Kč 

Příprava figurantů a kladečů 8 000 Kč 

Soustředění mládeže + MR mládeže 45 000 Kč 

Organizační náklady 6 000 Kč 

Krajská liga 17 000 Kč 

Podpora závodů 10 000 Kč 

Školení dospělých 5 000 Kč 

Školení mládeže 10 000 Kč 

Celkem 108 000 Kč 

 

Příjmové položky 

Dotace z ČKS za členskou základnu 144 000 Kč 

Celkem 144 000 Kč 

 

Z výše vedených položek je patrné, že rozpočet je příjmový v částce 36.000 Kč. 

 
3) Informace o stavu figurantů 

Stav figurantů ve středočeské oblasti ke dni schůze je: 5 svazových figurantů, 22 figurantů 1. třídy 

a 29 figurantů 2. třídy. V roce 2023 končí prolongace 12-ti figurantům 1. třídy a 5-ti figurantům 2. třídy. 

Seznamy jsou na webu středočeské kynologie zaktualizovány. 

Předpokladem je uspořádání dvou přezkoušení figurantů. Jarní přezkoušení v ZKO Zásmuky a 

podzimní v ZKO Březnice. Jana Světlíková informovala, že po předběžné dohodě s Milanem Římkem by 

první přezkoušení mělo proběhnout v průběhu května. Konečný termín však bude konzultován 

s Jaroslavem Vyhnalem a bude co nejdříve uveřejněn na webových stránkách středočeské oblasti a na 

facebookových stránkách. 

 

4) Informace o stavu kladečů  

Koncem loňského roku, konkrétně 10.12.2022 jsme pořádali zkoušky a prolongace kladečů 1. třídy 

v ZKO Vlašim. Přezkoušení se zúčastnilo 12 frekventantů. Školení provedli pánové Martin Matoušek 



a Jiří Labuta. Zkoušky byly hodnoceny velmi kladně, což účastníkům potvrdili účastníci Mirka 

Chramostová a Blanka Kadlečková. 

Stav kladečů ve středočeské oblasti ke dni schůze je 8 svazových kladečů a 24 kladečů 1. třídy. 

V roce 2023 končí platnost 12-ti kladečům 1. třídy.  

Vzhledem k vyššímu počtu končících platností se se zkouškami koncem roku opět počítá. Jiří Labuta 

informuje a zkonzultuje s omluveným Martinem Matouškem 

 

5) Informace o stavu rozhodčích 

Ve středočeské oblasti aktuálně máme 8 rozhodčích 1. třídy, 3 rozhodčí 1. třídy nad 70 let a 

5 rozhodčích 2 třídy. V roce 2022 rozšířil stav rozhodčích 2. třídy Jiří Labuta. Pro rok 2023 nejsou zatím 

nahlášení žádní adepti na nové rozhodčí ze středočeské oblasti. 

6) Informace mládeže 

ČKS připravuje pro rok 2023 Soustředění mládeže v ZKO Polička v termínu 14.-22.7.2023. Přihlásit 

se bude množné elektronickou přihláškou na webu ČKS v termínu 1.4-34.5.2023. Opět jako v minulém 

roce budou zajištěni instruktoři a figuranti přímo ČKS. 

Dále o akcích mládeže za středočeský kraj informoval Jiří Petrus. Aktuálně jsou plánovány tyto 

akce: 

12.2.2023 – Výcvikový den pro středočeské mládežníky v ZKO Zvoleněves U Otroka 

25.3.2023 – Výcvikový den pro středočeské mládežníky v ZKO Ořech 

Duben 2023 – Poslední výcvikový den pro mládežníky v 1. pololetí 

Květen 2023 – Stopařský den pro mládežníky s Terezou Vajnerovou.  

Pro stopařský den s Terezou Vajnerovou bylo jednohlasně odsouhlaseno proplacení lektorného 

a cestovních náhrad Tereze Vajnerové. 

Rovněž je v plánu uspořádání středočeského soustředění mládeže, které se bude konat s největší 

pravděpodobností v rozmezí 30.7. – 12.8.2023 (nejpravděpodobněji 6.-12.8.). Přesný termín však bude 

upřesněn. Kapacita soustředění je 15 mládežníků. V případě nahlášení vyššího počtu, budou 

upřednostněni mládežníci aktivní v průběhu celého roku (zúčastňují se akcí, středočeských výcvikových 

dnů mládeže). 

Dále Jiří Petrus doporučuje provést očkování proti psincovému kašli. 

 

7) Krajská liga pro rok 2023 

Jiří Labuta pro zúčastněné zobrazil přehled účasti v jednotlivých 16-ti ročnících. Následně bylo 

řešeno, jak dále pokračovat s krajskou ligou.  

Mezi účastníky byla jednohlasná shoda v pokračování krajské ligy i v roce 2023. Po delší diskusi 

ohledně podmínek bylo dohodnuto, aby se pokračovalo dle stejných pravidel, jako v roce 2022. 

Členové se pokusí o větší propagaci krajské ligy. Navíc bude vyhlášen i nejlepší mládežník v každé 

kategorii a bude oceněn pohárem. Jiří Labuta rozešle informace do jednotlivých ZKO cca. do týdne 

a vypracuje nové propozice, které zašle ostatním členům krajské rady. 



8) Zhodnocení a příprava seminářů 

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.  

Posledním seminářem byl 3.12.2022 seminář zaměřený na pachové práce s Jaroslavem 
Petráčkem. Seminář se konal v ZKO Kutná Hoře a zúčastnilo se ho 17 účastníků. Čtyři účastníci (z toho 
3 mládežníci) na poslední chvíli účast zrušili.  

 
Rovněž byla řešena příprava dalších seminářů. Jedním z nich je seminář pro figuranty zaměřený 

na praktické figurování, který by vedl Jaroslav Vyhnal. Jednalo by se o praktický nácvik obran nejen jako 
příprava na zkoušky figurantů, ale také pro pomoc figurantům s prací psů na jeho cvičáku. Ostatními 
členy byl tento seminář schválen pro první pololetí. Jiří labuta dohodne s Jaroslavem Vyhnalem termín 
konání, který zašle do organizací a figurantů 2. třídy a bude zveřejněn na Facebooku. Po přihlášení a 
reakci organizací bude upřesněno místo konání. Vybere se oblast dle největšího zájmu o účast 

 
Libuše Chaloupková přednesla požadavek z organizace v okrese, zda by nešlo uspořádat seminář 

s Martinem Pejšou, či Martinem Matouškem. Jiří labuta odpověděl, že seminář s Martinem Pejšou již 
pořádán byl v roce 2022. Seminář s Martinem Matouškem byl jeden z navržených pro rok 2022, 
ale byly upřednostněny jiné, zaměřené na konkrétní disciplínu. Pro podzim 2023 probere J. Labuta, zda 
by Martin Matoušek byl ochoten udělat podobný seminář. Představa zaměření by byla obecná pro 
nejširší členskou základnu a instruktory (základy stop, poslušnost, základy obran).  
  

9) Různé 

- Datové schránky: Jednotliví členové výborů ZKO i středočeské oblasti dostali přístup do datových 

schránek. Informace o blokaci přístupu je vázána na výmaz osoby v rejstříku. 

- Zrušení ZKO Sadská jezero (Nymbursko) – výmaz z rejstříku 

- Zrušení ZKO Sázava (Benešovsko)  – Blanka Kadlečková informovala, že byla kontaktována 

předsedkyní ZKO Sázava, že budou tuto organizaci také rušit. J. Labuta nebyl prozatím informován od 

ZKO ani ČKS. 

- Založení ZKO Hradišťko (Benešovsko) – již schváleno 

- Založení ZKO Přelíc u Medvěda (Praha západ) 

- Žádost Tereza Vajnerová – Mladý vzorný výcvikář 1. třídy. Jiří Labuta potvrdil a odeslal na ČKS. 

- Trenérská licence  - viz. zápisy předsednictva ČKS. Vše je prozatím v přípravě. 

- Aktualizace Facebook + Web – členové výboru upozorňují, že by bylo vhodné častěji zadávat 

aktualizace o dění ve středočeské oblasti na webové stránky a Facebook. Jana Světlíková vyzvala, aby 

se zapojili všichni členové výboru a s aktualizací pomohli . 

 

 

 

Zapsal: Jiří Labuta 

 

Termín příští schůze: 3.6.2023 od 9:00 na sekretariátu ČKS 


