
Výborová schůze  ZKO Lovosice. 

Datum konání:  20. 6. 2015 

Přítomni: Ing. Chládek, Reizenthaler, Vápeník, Novotná 

Omluvena: JUDr. Pšeničková 

Program: 

1) Vyhodnocení proběhlých zkoušek. 

Z devíti nastoupených psovodů splnilo zkoušku 7. Všichni byli domácí. 

Zkoušky skončili pozitivně i po ekonomické stránce + 848,-Kč po zaplacení 

daně. 

1a) Plán zkouškových akcí na II. pololetí.  

17. 10. ZOP (Z. Novotná prověří tento termín u rozhodčího Plška a následně 

bude provedeno naplánování akce), 7. 11. – IPO, 21. 11. NZŘ – naplánování 

obou akcí zajistí Vápeník Pavel 

2) Plán kurzů na léto. 

Termín 11. 7. Kurz bude zrušen. 

      18. 7., 25. 7., a 1. 8. zajistí kurz JUDr. Pšeničková. 

      8. 8. se koná bonitace, kurz bude zrušen. 

3) Dovoz krmiva 

Skladování a vyzvedávání krmiva od p. Valachové bude nadále zajišťovat 

J. Reizenthaler.  

Objednávání a případně konečnou distribuci bude dále provádět P. 

Vápeník. Ze strany konečných odběratelů je nutné dodržovat zásadu - 

vznesení požadavku nejpozději do středy dopoledne.     

4) Kurzy 

K dnešnímu dni prošlo kurzy 14 účastníků od začátku roku. Ke zlepšení 

situace navrhl p. Vápeník využití reklamní tabule umístěné na cvičišti.  

Navrhovaný text na reklamní tabuli: 

4 řádky 

Kynologie 

Kurzy poslušnosti 

pro začátečníky 

tel. 724 88 11 11 

Po schválení textu zajistí výrobu P. Vápeník. 

5) Zajištění bonitace 



Bonitace se koná 8. 8. k zajištění je potřeba cca 5 lidí. Možnost 

odpracování brigádnických hodin.  

6) Dotace 

Letos jsme od ČKS dostali 7000,-Kč. Vyúčtování zajistí P. Vápeník ve 

spolupráci s Ing. Chládkem. 

Na rok 2016 podá P. Vápeník žádost o dotaci ve výši 20 000,-Kč. To by 

mělo z větší části pokrýt náklady na energie.  

7) Hospodaření organizace. 

 K poslednímu květnu byl stav našeho účtu těsně přes 301 000,- Kč. Stav 

peněz v hotovosti je cca 14 000,- Kč. Pokud se podaří letošní hospodaření 

organizace ukončit s kladným saldem a prostředky organizace budou 

větší, než 300 000,- Kč bude zřejmě možné přikročit k výměně střešní 

krytiny na hlavní budově.  

8) Členská základna 

Novou členkou se stane zřejmě paní Fraňková – je třeba počkat na 

potvrzení platby na účtu. Po jejím ověření dostane paní Fraňková razítko 

do členské legitimace.  Předseda rovněž následně zajistí nahlášení výše 

jmenované na ústředí ČKS. Pravděpodobně se do klubu vrátí Lenka 

Šebová (předseda vyřeší ve spolupráci se jmenovanou – pokud přijde). 

V jednání je dále členství A. Kirschnerové, která zaslala přihlášku, ale 

zatím nezaplatila čl. příspěvky. 

Ze stávajících členů má nedoplatek čl. příspěvků A. M. Opatová. Členské 

příspěvky vůbec nezaplatili – A. Vildová a J. Veselý. 

9) Oprava pistole 

Zajistil bezplatně Ing. Chládek. 

10)Tábor 

       p. Vápeník se pokusí dostat A. Peškovou a A. Vostrou na krajský tábor 

mládeže. 

Zapsal: 

Vápeník Pavel 


