
Zápis č. 1/2011 
z členské schůze ZKO ZÁSMUKY 261, konané dne 10.12.2011 

 
Přítomni: Kateřina Beránková, Olga Červenková, Hana Dobšová, Kateřina 

Štěpařová , Pavel Drahoš, Pavel Eichler, Josef Jirsík, Pavel Kotrba, 
Libor Kytka, Vladimír Nádvorník, Josef Novotný, Jana Pašková, 
David Pohořelý, Jiří Rytina, Renata Nerudová, Jiří Neruda, Milan 
Římek, Jiří Švarc, Jiří Vojta, Petr Šmoldas  

 -  celkem přítomno 20 členů 
 
Omluveni: Miriam Vorlová, Ivana Jandová, František Červenka, Ivana 

Petrová, Jaroslava Mikulecká, Pavel Bureš 
 
Hosté: Michala Černá, Martina Sedláková, Peter Andel, Lucie Menclová, 

Jiří Černý 
 
Program: 
 
1. Zhodnocení uplynulého roku 
2. Návrh na hromadnou evidenci čipů psů bez PP na ČKS 
3. Návrh na pořádání semináře 
4. Představení nových členů ZKO Zásmuky 
5. Žádost na MÚ Zásmuky o poskytnutí dotace na chod organizace 
6. Plán prací pro rok 2012 
7. Diskuze 
8. Závěr 
 
Členská schůze byla zahájena v 17:00 hodin předsedou ZKO návrhem na volbu 
zapisovatele. 
Zapisovatelkou byla zvolena Kateřina Štěpařová. 
 
 
1. Zhodnocení uplynulého roku 

Předseda přivítal všechny přítomné, vyjádřil se a vyhodnotil chod 
organizace v roce 2011, kde drtivou většinu členů pochválil za dosažené 
výsledky. Nicméně vyzval všechny k větší aktivitě při pořádání akcí ZKO 
Zásmuky a také dodržování včasného příchodu na výcvik. 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 30.11.2010 a nyní k  
30.11.2011 i s podrobnostmi o jednotlivých příjmech a výdajích  

– detailní rozpis financí možno shlédnout u pokladníka 



 
Poté následovalo zhodnocení roku po stránce našich výsledků na 

zkouškách, závodech a ostatních akcích od výcvikáře p. Milana Římka. 
– viz Příloha č. 1 
 

 
 Dále byla přečtena hospodářem p. Rytinou zpráva o stavu odpracovaných 
brigádnických hodin u jednotlivých členů. Mimo 4 členů, všichni ostatní 
brigádnické hodiny splnily. Za rok 2011 byly celkově dvě celodenní brigády. 
Některé práce byly řešeny individuálně, jako např. oprava poškozených kotců, 
nová kolna na nařezané dřevo, atd. 
 Hospodář dále seznámil členy s plánem uzamknout všechny kotce, neboť 
dochází k jejich poškozování cizími psy a dětmi. Jeden klíč by měl vlastník 
kotce, druhý by visel v klubovně. Člen ZKO Zásmuky, kterému bude přidělen 
kotec, bude za něj zodpovídat. Při případném poškození bude hradit opravu z 
vlastních peněz. 
 
 
2. Návrh hromadnou evidenci čipů psů bez PP na ČKS 

Předseda p. Drahoš podal návrh, aby se členové, kteří mají psa bez PP a 
chtěli by v roce 2012 skládat zkoušky, přihlásili a Výbor ZKO Zásmuky zajistí 
evidenci jejich psů na ČKS. 
 
 
3. Návrh na pořádání semináře 

Výcvikář p. Římek podal návrh na pořádání dvoudenního semináře s p. 
Pejšou. Z důvodu poměrně vysoké částky za tento seminář je nutná účast min. 
20 osob. Předběžně se přihlásilo 8 členů ZKO Zásmuky + 8 zájemců z okolních 
organizací. 

 
Návrh byl schválen všemi 20 hlasy. 
 

 
4. Představení nových členů ZKO Zásmuky 

Předseda p. Drahoš představil nové členy ZKO Zásmuky, kterými od roku 
2012 budou:  

Michala Černá, Martina Sedláková, Peter Andel, Lucie Menclová a Jiří 
Černý 

 
 

 



5. Žádost na MÚ Zásmuky o poskytnutí dotace na chod organizace 

Předseda p. Drahoš informoval ostatní členy, že byla podána na MÚ 
Zásmuky žádost o poskytnutí finanční dotace na chod naší organizace v roce 
2012. Zastupitelstvo MÚ Zásmuky se touto žádostí bude zabývat v lednu 2012. 

 
6. Plán prací pro rok 2012 

Předseda p. Drahoš seznámil ostatní členy s plánem prací pro rok 2012. 
Jedná se zejména o vybudování nového osvětlení cvičiště a kvalitnější 
zabezpečení klubovny proti vykradení, či poškození. Dále bude probíhat běžná 
údržba cvičiště, klubovny a zařízení. 

 
7. Diskuse 

Po vyčerpání všech předešlých bodů programu, byla vyhlášena diskuze v 
rámci které p. Nádvorník podal návrh na pořádání semináře se zkušeným 
kynologem a rozhodčím I. třídy p. Zdeňkem Sankotem. V případě zájmu se 
Výbor ZKO Zásmuky tomuto semináři nijak nebrání. 

 
Jiří Švarc nakonec poděkoval členům Výboru ZKO Zásmuky za jejich 

celoroční práci. 
 

8. Závěr 
 

Na závěr byl přečten Zápis z členské schůze ze dne 10.12.2011, který byl 
Členskou schůzí jednomyslně schválen. 

Poté předseda ZKO v 18:15 hod. členskou schůzi ukončil. 
 
 

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



Příloha č. 1 
 

Referát výcvikáře p. Milana Římka 
 
Rád bych Vás seznámil s výcvikovou činností naší organizace. Hned po novém roce  15. 
ledna proběhl seminář s p. Váchou. Tento seminář byl zaměřen na pachové práce a 
poslušnost. Myslím, že seminář byl velice zajímavý a cenný na nové informace.  
 
Dále jsme byli osloveni CMC (Czech mallinois club), zda by naše organizace uspořádala jarní 
bonitaci tohoto plemene. Po domluvě byla naplánována 19. března a za hojné účasti tohoto 
plemene úspěšně proběhla. 
 
Jako další akcí byly zkoušky MZŘ, které byly 30. dubna. Tyto zkoušky posuzovala p. 
Dvořáková. Těchto zkoušek se zúčastnilo 9. psovodů, z našich členů nastoupil Jirka Vojta a 
úspěšně složil zkoušku Fpr 2. 
 
Také jsme byli osloveni jestli bychom udělali 18.června ukázku na dětském dni v Zásmukách. 
Tato ukázka proběhla za účasti našich členů a letos nově i ve spolupráci s Výcvikovým 
střediskem Policie Býchory. Tato ukázka se všem moc líbila. 
 
Další zkoušky jsme naplánovali na 8. října  podle NZŘ, rozhodčím na těchto zkouškách byl p. 
Karel Och. Tyto zkoušky byly za účasti 9. Zde Jirka Vojta složil ZZO a Pepa Novotný ZM. 
 
16. října byly zkoušky MZŘ, které posuzoval p. Nekvapil. Účast na těchto zkouškách bylo 9. 
Jirka Rytina složil Fpr 2 a David Pohořelý Fpr 3. 
 
6. listopadu proběhly zkoušky MZŘ, tyto zkoušky posuzoval p. Ťujík. Zkoušky proběhly za 
účasti 7. Jirka Švarc složil zkoušku IPO-V. 
 
Dále bych Vás chtěl seznámit s jednotlivými úspěchy našich členů, které proběhly mimo naší 
organizaci. 
 
Jirka Švarc s Corou od Zrzavé dračice se zúčastnil závodu ve Vlašimi kde nastoupil 
v kategorii ZM a v této kategorii zvítězil, gratuluji. Jirka také s Corou složil zkoušku ZM 
podle zkušebního řádu Tart. 
 
Pavel Kotrba se zúčastnil s Metem závodu v Benátkách nad Jizerou zde nastoupil v kategorii 
ZZO, kde zvítězil, gratuluji. 
 
Já sem se zúčastnil MČR BO, které proběhlo v Třebíči. 
 
Na závěr bych chtěl všem, co se zúčastnili zkoušek a závodů ještě jednou pogratulovat a 
poděkovat za reprezentaci naší organizace. 
 
Diskuze: 
 
Seminář Pejša 
Bonitace NO 14.10. 2012 p. Novotný        
 


