
Výborová schůze 7. 11. 2015 

Přítomni: Vápeník, Pšeničková, Novotná, Reizenthaler, Chládek 

Program: 

1) Proběhlé akce – zkoušky Babička, Plšek, Žižka. Konstatovaná dobrá připravenost zkoušek 

z hlediska administrativního. Zlepšilo se i vyúčtování zkoušek. Je třeba odvést daň za rozhodčí 

za tyto tři akce – zajistí Vápeník. 

2) Plánované akce 

-  21. 11. – zkoušky NZŘ/IPO – plně obsazené. Figurant – Stáňa, kladeči – Novotná, 

Reizenthaler, případně Stáňa. 

- 28. 11. brigáda (kolize termínu s Krajskou konferencí ČKNO). 

- Klubový závod – 5.12. Soutěžní kategorie – ZM (bez obran), ZM s obranou (bude 

vyhodnocen jen vítěz), kompletní ZVV 1. Zájemci se mohou hlásit na startovní listinu 

(zajistí Novotná), ceny – Vápeník, posuzování Vápeník, Novotná, figurant – Stáňa, Vild, 

Administrativní příprava akce – Vápeník, Novotná. 

- 12. 12. zkoušky podle zkušebního řádu Tart, zájemci se mohou hlásit na cvičáku, nebo u 

P. Vápeníka, organizačně zajistí Vápeník. Zkušební řád Tart je na stránkách SKS Tart nebo 

na našich stránkách v sekci „ke stažení“, pod odkazem „zkušební řády“. 

3) Dotace – doklady odeslané v termínu, ve výši přes 20 000,- Kč o 100% více pro případ 

nevyužití ze strany jiných subjektů. Dostat bychom měli  minimálně 7000,- Kč. Jedná se o 

dotaci MŠMT poskytovanou prostřednictvím ČKS. 

4) Další financování klubu.  

- Byla uzavřena smlouva s paní Štýbrovouˇo pronájmu cvičební plochy vždy ve středu za 

částku 1200,-Kč měsíčně. Zatím vše funguje bez problémů. 

- Obdobná smlouva byla uzavřena s paní Lailou Ooms. Tentokrát na pondělí.  V tomto 

případě je možné využívat figuranta za úplatu i členy ZKO. V jednání je přesun termínu 

z pondělků na pátky. Mimo jiné i s ohledem na časové možnosti některých členů ZKO. 

Jednání ohledně přesunu povedou J. Reizenthaler a P. Vápeník. 

O uzavření obou smluv se významně zasloužil J. Reizenthaler, který vše domluvil.    

- Příležitostně navštěvuje cvičák paní Paulová (většinou úterý a čtvrtek dopoledne). Za 

každou návštěvu platí 50,-Kč. 

- Kurzy – letos prošlo zatím kurzy 34 osob. Byla vyhotovená reklamní tabule cena 3650,-Kč.  

Instalaci provedou Chládek, Vápeník.  

P. Vápeník oznámil, že od příštího roku hodlá  kurzy dělat ve vlastní režii. Zároveň 

předestřel výboru ZKO  představu o tom, jak to chce dělat. 

a) Nebude pro kurzy používat cvičák, jedině snad jako seřadiště. 

b)  Zaplatí ZKO 3000,- Kč ročně za reklamní panel. 

c) V případě, že reklamní panel nebude plně využit pro nábor nových členů do kurzů již 

v letošním roce, zaplatí i jeho výrobní cenu. 

d) Kurzisté, kteří mají rozchozený kurz, P. Vápeník doškolí. 

e) Bude zachovaná dosavadní praxe při přijímání nových členů ZKO. Tj. až po absolvování 

kurzu (pokud jde o začátečníky). 

Závěr: Výbor ZKO zváží i možnost hledat někoho jiného z řad členů, kdo by se případně 

vedení kurzů ujal v režii klubu, tak jak to bylo dosud. Na návrh dvou členek výboru bude 



konečné rozhodnutí o kurzech a o návrhu p. Vápeníka ponecháno na členské schůzi. Z toho 

důvodu bude i s případnou instalací reklamní tabule posečkáno až po členské schůzi. 

5) Inventury – provede revizní komise v měsíci prosinci. P. Vápeník dodá inventurní seznamy.   

6) H. Pšeničková navrhla nákup několika kusů hrábí na listí. Vybere vhodný druh a buď je sama 

zakoupí, nebo ve spolupráci s P. Vápeníkem. 

Zapsal: 

 Vápeník Pavel 

 


