
Zápis č. 1/2010 
z členské schůze ZKO ZÁSMUKY 261, konané dne 4.12.2010 

 
Přítomni: Jana Barešová, Pavel Bureš, Kateřina Štěpařová (Burešová), Pavel 

Drahoš, Josef Jirsík, Pavel Kotrba, Libor Kytka, Jaroslava 
Mikulecká, Vladimír Nádvorník, Josef Novotný, Jana Pašková, 
David Pohořelý, Jiří Rytina, Milan Římek, Jiří Švarc, Jiří Vojta, 
Renata Nerudová 

 -  celkem přítomno 17 členů 
 
Omluveni: Miriam Vorlová, Olga Červenková, František Červenka, Ivana 

Jandová, Marie Kocourková, Ivana Petrová 
 
Hosté: Hana Dobšová 
 
Program: 
 
1. Zhodnocení uplynulého roku 
2. Návrh na snížení brigádnických hodin 
3. Návrh na změnu výše členského příspěvku nového člena 
4. Návrh na snížení brigádnických hodin u necvičících členů 
5. Návrh na pořádání semináře 
6. Návrh na pojištění chaty / klubovny 
7. Diskuze 
8. Závěr 
 
Členská schůze byla zahájena v 16:00 hodin předsedou ZKO návrhem na volbu 
zapisovatele. 
Jednomyslně byla zvolena Jaroslava Mikulecká. 
 
1. Zhodnocení uplynulého roku 

Předseda přivítal všechny přítomné, vyjádřil se a vyhodnotil chod 
organizace v roce 2010 a následně předal slovo zbývajícím členům Výboru, aby 
přednesli své zprávy. 

 
Nejdříve byli všichni seznámeni pokladníkem p. Davidem Pohořelým se 

stavem financí jak v hotovosti, tak na účtu, který byl k 12.12.2009 a nyní k  
4.12.2010 i s podrobnostmi o jednotlivých příjmech a výdajích  

– viz Příloha č. 1 
 

Poté následovalo zhodnocení roku po stránce našich výsledků na 
zkouškách, závodech a ostatních akcích od výcvikáře p. Milana Římka. 

– viz Příloha č. 2 



 
 
 Dále byla přečtena hospodářem p. Rytinou zpráva o stavu odpracovaných 
brigádnických hodin u jednotlivých členů. 
 
 
2. Návrh na snížení brigádnických hodin 

Hospodář p. Rytina přednesl návrh na snížení brigádnických hodin ze 
stávajících 15 hod. za rok a psa na 12 hod. za rok a psa. Povinnost odpracovat 
další 3 hod. za každého dalšího psa zůstává nezměněna. 
 

Návrh byl schválen většinou hlasů, 16 hlasů bylo pro, 0 hlasů proti, 1 se 
hlasování zdržel. 
 
 
3. Návrh na změnu výše členského příspěvku nového člena 

Předseda ZKO p. Drahoš přednesl návrh na zvýšení výše členského 
příspěvku u nových členů ZKO Zásmuky na 1000 Kč (částka včetně platby za 
členskou známku ČKS) 

 
Návrh byl schválen většinou hlasů, 15 hlasů bylo pro, 0 hlasů proti, 2 se 

hlasování zdržely. 
 

 
4. Návrh na snížení brigádnických hodin u necvičících členů 

Hospodář p. Rytina podal návrh na snížení počtu brigádnických hodin u 
necvičících členů ZKO Zásmuky, resp. nemít povinnost odpracovat 12 
hod/rok/psa, ale místo toho zaplatit 350 Kč. Člen ZKO Zásmuky má povinnost 
informovat Výbor ZKO Zásmuky o tom, že nebude v následujícím období se 
psem cvičit na kynologickém cvičišti ZKO Zásmuky, ani používat žádné nářadí 
a náčiní. 

 
Návrh byl schválen většinou hlasů, 15 hlasů bylo pro, 0 hlasů proti, 2 se 

hlasování zdržely. 
 
 

5. Návrh na pořádání semináře 

Výcvikář p. Římek podal návrh na uskutečnění semináře pod vedením pana 
Jaromíra Váchy na téma - stopa, poslušnost. Předběžný termín je stanoven na 
15.1.2011. Minimální počet lidí k pořádání semináře je 20 lidí. 

 



Návrh byl schválen všemi 17 hlasy. 
 

6. Návrh na pojištění chaty / klubovny 

Pokladník p. Pohořelý přednesl návrh, aby byla klubovna, kde sídlí ZKO 
Zásmuky, pojištěna proti vloupání. Pokladník nechá od několika pojišťoven 
(minimálně tři) vypracovat finanční kalkulaci. 

 
Návrh byl schválen všemi 17 hlasy. 
 
 

7. Diskuse 

Po vyčerpání všech předešlých bodů programu, byla vyhlášena diskuze v 
rámci které předseda p. Drahoš informoval o povinnosti očipování psů bez PP 
při účasti na všech zkouškách. Výbor se o nutnosti pořízení čtečky rozhodne 
podle vývoje situace – ČKS  jedná o pořízení čtečky pro rozhodčích. 

 
Jiří Švarc v rámci diskuse navrhnul pozvání cizího placeného figuranta, 

jelikož se dle jeho názoru málo kouše a v obranách nejsou kýžené výsledky. 
 Výcvikář a předseda nedoporučují tuto možnost pro mladé a začínající 
psy a psovody, kazí to jejich práci, každý figurant má svůj styl a zejména mladé 
psy je třeba vést jedním směrem. Pakliže bude psovod a zejména mladý pes 
podroben pokynům několika figurantů, kteří nejsou domluveni na stejném stylu, 
bude to vést pouze k hádkám a neudělá se stejně nic. V minulosti jezdili do 
Zásmuk Labík a Berdych (oba svazoví) a členové ZKO na ně stejně nejezdili 
kousat. Členové, kteří se věnují kynologii hlouběji si cvičí tak, jak potřebují a 
jezdí i za jinými figuranty. Výbor to z těchto důvodů zařizovat nebude. 
Výsledky v kategorii obran v naší ZKO jsou, jak ukazují výsledky zkoušek a 
závodů v roce 2009 a 2010. Pakliže J. Švarc, nebo jiný člen sežene placeného 
figuranta, nechť tuto skutečnost oznámí Výboru ZKO. Lze vyčlenit pravidelný 
čas na takovýto trénink. 

 
Dále bylo rozhodnuto, že Výbor ZKO Zásmuky požádá Město Zásmuky o 

zajištění a financování rozboru vody z místní studně. 
 
 

8. Závěr  
Na závěr byl přečten Zápis z členské schůze ze dne 4.12.2010, který byl 

Členskou schůzí jednomyslně schválen. 
Poté předseda ZKO v 19:00 hod. členskou schůzi ukončil. 
 
 
 



 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
………………………………   ……………………………….. 
 Pavel Drahoš Milan Římek 
 
 
 
 
 
……………………………… 
 David Pohořelý 



Příloha č. 1 
 



 
Příloha č. 2 

 
Dobrý den, ještě jednou mi dovolte, abych Vás přivítal na dnešní výroční schůzi. 
Rád bych Vás seznámil s výcvikovými akcemi a jednotlivými úspěchy našich členů za rok 
2010. 
Tento rok jsme zahájili v pořadí již třetím výcvikovým kurzem zaměřeným pro mladé psy a 
začínající psovody. Tento kurz proběhl pod vedením Pavla Drahoše a zúčastnilo se ho 13. 
účastníků. 
Dále jsme byli  osloveni místním sdružením hasičů zda bychom mohli provést ukázku na 
dětském dni, který se konal dne 15.6 na Kmochově náměstí v Zásmukách. Ukázka proběhla 
za účasti: Pavla Drahoše, Davida Pohořelého, Pavla Bureše, Milana Římka.  Tato akce 
proběhla v hojném počtu lidí. Podle slov organizátora i řady diváků byla ukázka velmi zdařilá 
a všechny přítomné zaujala. Pro nás i naše psy to byla bezesporu dobrá zkušenost a 
prezentace naší činnosti. 
V září byl zahájen v pořadí již čtvrtý kurz zaměřený pro mladé psy a začínající psovody. 
Tento kurz proběhl také pod vedením Pavla Drahoše a kurzem prošlo 15 účastníků. Tímto 
bych chtěl Pavlovi ještě jednou poděkovat za velmi obětavou a kvalitní práci. 
V tomto roce jsme také uspořádali troje zkoušky z výkonu a to tyto: 
- 17.10  MZŘ 
- 31.10  NZŘ 
- 14.10  MZŘ 
Jsem rád, že zkoušky dopadly velmi dobře a připravenost psů, byla velmi kladně hodnocena i 
ze strany pánů rozhodčích a na každých zkouškách se nám podařilo udržet „skóre“ na naší 
straně. Všem účastníkům ještě jednou gratuluji. 
Dále bych Vás chtěl seznámit s výcvikovými úspěchy našich členů, kterých se v tomto roce 
zúčastnili. 
Jaroslava Mikulecká 
 Startovala s fenou Dafné na výběrovém závodě na mistrovství MSKS, kde se kvalifikovala 
na toto mistrovství. Za další úspěch této dvojice považuji účast MS Dobrmanů, které proběhlo 
v červnu ve Vrbovém na Slovensku. Dále s fenou Dafné startovala na Mistrovství republiky, 
které proběhlo v září. 
Jarka se také zúčastnila zkoušek rozhodčích, které proběhlo dne 4. září na kynologickém 
cvičišti v Roudnici nad Labem, kde ji byl zadán rozhodčí 1. třídy. Tímto Jarce ještě jednou 
gratuluji. 
Jirka Rytina 
Jirka se s fenou Sally Favory Cross zúčastnil výstavy, která proběhla v dubnu v ZKO Kolín - 
Borky, kde ve třídě dospívajících získala známku VD. Dále se Jirka s fenou Sally zúčastnil 
bonitace, která proběhla dne 7. listopadu v ZKO Pardubice - Sezemice, zde byl feně přidělen 
bonitační kód, kde je zařazená do výběrového chovu. Ještě jednou gratuluji. 
Milan Římek  
Milan se zúčastnil mezinárodního závodu CACIT, který proběhl ve dnech 23. - 25. července 
v Dobříši. 
Pavel Bureš  
Po úspěšném krajském výběru startoval se psem Chenkem od Policie na MR Policie, které 
proběhlo na začátku října na Bálkové. 
Marie Kocourková 
Se s Hečem Mariko Bohemia zúčastnila výstavy, kde mu byla zadána 1. třída chovnosti. Dále 
s tímto psem složila zkoušku IPO 3 na 276 bodů a tímto splňuje potřebné body na VS v roce 
2011.  



David Pohořelý 
Zúčastnil se s fenou Carambou Sherak zimního závodu dvojic, který se konal 13. března 
v Čáslavi. Nastoupili v kategorii ZVV 1, kde dosáhli velmi dobrého umístění a to 
následujícího: v této kategorii obsadili vynikající druhé místo a zároveň se stali nejlepším 
obranářem. Také ještě jednou gratuluji.  
Kateřina Beránková 
Zúčastnila se s fenou Carlitou Apovery vloženého závodu na Mistrovství republiky, který se 
konal ve dnech 28. - 29. srpna ve Šluknově. Carlita zde obsadila v kategorii Fpr3 velmi dobré 
3.místo. Tímto bych jí rád pogratuloval. 
 
Předpokládaný plán akcí na zimu a jaro 2011: 
Leden/únor -  možnost semináře s mistrem sportu a vicemistrem světa panem Jaromírem 
Váchou. Tento seminář by byl zaměřen na stopy a poslušnost. 
Duben/květen - zkoušky, nejspíše IPO (podle počtu zájemců). 

 
 


