Zpráva o činnosti výboru za rok 2020.
Výbor se sešel celkem 5 x. Řada rozhodovacích procesů probíhala ve virtuálním světě. Tento způsob
má na jedné straně své nesporné výhody, ale i nevýhody. Především vyžaduje ochotu a schopnost od
všech zúčastněných operativně a odpovídajícím způsobem reagovat. Na druhé straně v některých
případech je osobní jednání prostě těžko nahraditelné. Určitým kompromisem by v tomto směru
mohlo být pořádání videokonferencí, bohužel jsme zatím ve výboru nedošli ke shodě, pokud jde o
používání vhodné aplikace. Probíhající pandemie ovlivnila nejen rozhodovací procesy výboru ZKO, ale
i samotnou činnost klubu. Zkouškové akce byly v některých případech operativně doplánovány, někdy
naopak rušeny. Stejně to bylo s pořádáním kurzů pro začátečníky a nakonec i se samotnou činností naší
organizace, kde jsme dvakrát v průběhu sezóny museli přistoupit ke zrušení společných výcviků a
zrušení se nevyhnul ani náš klubový závod. Coronavirus nakonec přispěl i k udělení menší dotace od
Městského úřadu Lovosice. Kromě zajištění běžného chodu organizace jako je plánování brigád,
plánování a vyhodnocování proběhlých akcí, obnovy kynologických pomůcek, obnovy a opravy zařízení,
platby členských příspěvků, řešení problematiky členské základny, řešení problematiky kurzů a

jiné provozní záležitosti se výbor zabýval následujícími problémy:
1) Výbor změnil podmínky pro udělování čestného členství, kdy spodní hranici pro udělení tohoto
ocenění posunul na 80 let.

2) Jedenkrát výbor řešil nesportovní chování člena ZKO na zkouškové akci.
3) Výbor schválil udělení bronzového výcvikářského odznaku pro Ing. Ivo Chládka. Bohužel ani po
šesti měsících nebylo toto pro nečinnost Krajské organizace ČKS realizováno.

4) Podobným evergreenem se stala i výměna topení na učebně. Stav této akce je nyní takový, že
5)
6)
7)
8)

čekáme na dodání radiátorů, které byly objednané 1.12.
Výbor vypracoval a schválil návrh na úpravu odměn pro výcvikáře a figuranty a předložení
tohoto návrhu čl. základně.
Předseda ZKO byl požádán o článek do místního tisku, který vyšel ve dvou vydáních těchto
novin.
Výbor prostřednictvím předsedy ZKO požádal o udělení dotace od Národní sportovní agentury,
která byla nově vypsaná na rok 2021.
Výbor rozhodl o nekonání členské schůze v lednu 2021 a o zaslání informací členům ZKO
mailovou poštou.

Pro zájemce o podrobnější informace o jednáních výboru odkazuji na jednotlivé zápisy, které jsou
zveřejňovány na webových stránkách organizace.

