
Kynologický klub STRAKONICE 
ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

ZKO STRAKONICE - 186 
_____________________________________________________________________________________ 

Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice 

ze dne 08. 02. 2019 

Přítomni: Čejka, Koštová, Pech, Peleška, Polák, Rejková, Vondrys 

 

Projednávané body: 

1. Žádost člena Ladislava Ostroluckého o klíče od vrat a od kuchyňky, kde jsou 

uložené plenty. - Klíč od vrat vydán, klíč od kuchyňky zapůjčen po dobu přípravy 

na zkoušky a na bonitaci, potom bude vrácen. (všichni pro) 

2. Kdo by měl zájem o trénink s figurantem, který bude figurovat na zkouškách, nechť 

se zapíše na formulář v klubovně, popřípadě napíše na e-mail. 

3. Odeslána aktualizace údajů na ČKS do Prahy v řádném termínu. Členské známky 

lze očekávat do konce února. 

4. Odeslány informace o volbách v klubu na KV a na ČKS spolu s dalšími potřebnými 

doklady k zapsání změn do spolkového rejstříku. 

5. Schválena jedna "staronová" členka. (všichni pro) 

6. Členka Alena Říhová požádala o zapůjčení klubovny 28. září 2019 k soukromé 

akci. (všichni pro) 

7. Závod Strakonický Rumpál - řešeny organizační záležitosti (ceny, poháry, 

propozice, občerstvení) figurant: Jiří Frank, rozhodčí: Eliška Nedvědová. 

8. Dne 17. března 2019 od 9:00 začne Kurz základní ovladatelnosti - vedoucí 

Koštová, Huszár. 

9. Termín zkoušek dle NZŘ a MZŘ byl stanoven na 20. dubna 2019, vedoucí 

zkoušek: Ing. Lenka Marešová, figurant: Ondřej Jánský, rozhodčí bude znám až 

po delegaci ČKS. 

10. Upraven rozvrh výcviku na webových stránkách. Pokud by měl někdo zájem 

k nějaké skupině se přidat, nechť kontaktuje instruktora, popřípadě napíše na e-mail: 

info@kkst.cz 



11. V následujících měsících proběhne aktualizace webových stránek klubu. 

Současné budou fungovat do doby, než budou nové spuštěny "naostro". - úkol 

pro Ladislav Peleška (všichni pro) 

12. Dne 18. května 2019 proběhnou na cvičáku zkoušky dle zkušebního řádu SKS 

TART, vedoucí Václav Čejka. 

13. Každá cvičící skupina je povinna po sobě řádně uklidit klubovnu a opustit jí 

v tom stavu, ve kterém byla. Zvláště podsedáky na židle, židle, nádobí apod. 

14. Příští schůze dne 8. března 2019 od 17:30. 

 

 

  

 

Zapsala: 

Jindřiška Koštová 


