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Zápis č. 2/2013 

 z  členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 30.11.2013 

Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel 

Drahoš, Josef Jirsík, Jaroslava Mikulecká, Lucie Menclová, Josef 

Novotný, Jana Pašková, David Pohořelý, Milan Římek, Martina 

Sedláková, Kateřina Štěpařová, Jiří Švarc, Jiří Vojta, Gabriela 

Kořínková, Tereza Piskačová - celkem přítomno 18 členů 

Omluveni: Olga Červenková, František Červenka, Pavel Eichler, Jiří Neruda, 

Kateřina Beránková, Pavel Kotrba, Vladimír Nádvorník, Renata 

Nerudová, Jiří Rytina, Petr Šmoldas, Libor Kytka 

 

Program: 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

2. Brigády 

3. Plány na příští rok 

4. Diskuse 

5. Závěr  

 

 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

 Členská schůze byla zahájena v 16 hod. předsedou ZKO, panem Davidem 

Pohořelým. Zapisovatelkou byla pověřena Michaela Černá. 

 Po úvodním slově předal předseda slovo ostatním členům výboru.  

 Pokladník, paní Kateřina Štěpařová, zhodnotila finanční situaci klubu. 

Představila nám příjmy a výdaje v letošním roce. Detailní rozpis je k nahlédnutí u 

pokladníka. 

 Výcvikář, pan Pavel Drahoš, informoval o proběhlých zkouškách, psích 

školkách a nových členech, kteří chtějí pokračovat v tréninku i po skončení kurzu 

pro začínající psovody. 

 Po krátkých referátech vyřídil předseda přítomným členům pozdravy od 

manželů Červenkových. Dále informoval o předloženém vyúčtování dotací od 

města Zásmuky a podání nové dotace na příští rok. 
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2. Brigády 

 V letošním roce se konaly 3 brigády, 2 plánované a jedna mimořádná po 

povodních. Při té příležitosti bylo mmj. zcela nově uděláno schodiště, za což 

děkujeme Josefu Jirsíkovi a osvětlení, které zajistili Pavel Drahoš, Jiří Vojta a Josef 

Novotný. Zbývá jen dokončit napojení kabelů na stávající elektroinstalaci, to bude 

provedeno ve spolupráci s městem Zásmuky, panem Staňkem. 

 Výcvikář informoval všechny o tom, že 7 lidí nemá v letošním roce 

odpracované brigádnické hodiny. Předseda navrhl, aby se od příštího roku veškeré 

odpracované brigádnické hodiny písemně ohlašovaly předsedovi organizace, tedy 

e-mailem, prostřednictvím SMS nebo přes Facebook. Nebudou-li hodiny písemně 

zdokumentovány, nebudou ani zaevidovány 

Dále bylo poděkováno Haně Dobšové za skvělé vedení kantýny a Pavlu Kotrbovi 

v nepřítomnosti za výborný servis traktoru na sekání trávy. Letošní sekání trávy 

proběhlo bez problémů. 

  

3. Plány na příští rok 

 Na příští rok bude potřeba přemístit kladinu na suché místo a nově natřít 

makety a kotce. Na jaře předpokládáme uskutečnění zkoušek, pravděpodobně podle 

MZŘ. V listopadu 2014 se bude konat již po druhé na našem cvičišti bonitace NO. 

 

4. Diskuse 

 Jednalo se hlavně o kladině a jejím případném přemístění na jiné místo. Pan 

Švarc navrhuje zalít plochu kolem kladiny a žebříku do betonového monolitu, nebo 

svařit přenosnou ocelovou konstrukci. Pan Jirsík navrhuje zasypat plochu kolem 

kladiny drtí do úrovně patek a na ní položit dřevěné desky.  Dále se vedl dialog o 

případném osetí části cvičební plochy trávou vzhledem k řídkému travnatému 

porostu. V souvislosti s novým traktorem na sekání navrhl výcvikář vytvoření 

sekacích skupin, které by se střídaly v určitých intervalech. Každá z nich by se 

v daném časovém rozmezí starala nejen o sekání, ale i o údržbu traktoru. 

Případnou dotaci od města Zásmuky ve výši 10.000,- Kč bychom využili na nákup 

nových pomůcek pro mladistvé členy a agility překážek pro zpestření psí školky.  
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Dalším bodem diskuse byl návrh na vyrobení nového žebříku. Tento bod je v dalším 

jednání. 

Též se jednalo o vyklizení spodní části klubovny a uložení výcvikových pomůcek 

do těchto prostor. Klíče od tohoto prostoru by dostal každý člen klubu. Po využití 

pomůcek by každý všechno uklidil a zamknul 

 

5. Závěr 

 Výcvikář na závěr poprosil všechny členy, aby dobře prezentovali klub 

vzhledem ke změně majitele okolních lesů a polí. Pravděpodobně již nebude možno 

chodit stopovat v blízkém okolí a budeme muset hledat nové možnosti. 

Předseda ukončil schůzi v 18:10 hod.      


