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Zápis č. 1/2014 

 z  členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 5.12.2015 

Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Pavel Drahoš, Gabriela 

Kořínková, Tereza Piskačová, David Pohořelý, Milan Římek, Jiří Švarc, 

Jiří Vojta, - celkem přítomno 10 členů 

Omluveni: Olga Červenková, Hana Dobšová, Josef Jirsík, Pavel Kotrba, Lucie 

Menclová, Vladimír Nádvorník, Jiří Rytina, Martina Sedláková, Blanka 

Suraničová, Kateřina Štěpařová, Kateřina Švarcová   

Hosté: Dagmar Čechráková, Michaela Perčinová 

 

Program: 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

2. Navazující kurz na psí školku 

3. Finanční pomoc města Zásmuky na údržbu chaty 

4. Plán na příští rok 

5. Diskuse 

6. Závěr  

 

 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

 Členská schůze byla zahájena v 17:10 hod předsedou ZKO, panem Davidem 

Pohořelým. Zapisovatelkou byla pověřena Michaela Černá. 

Předseda po úvodním slovu vyhodnotil průběh letošního roku. Společnými 

silami jsme zvládli dvě brigády, pořádali jsme dvoje zkoušky a dva kurzy psí školky. 

Dále předseda poděkoval všem členům, kteří se podíleli na letošních akcích, ať už se 

jednalo o zkoušky, účast na brigádách, či vedení psí školky.  

Následně předal slovo výcvikáři klubu, panu Pavlu Drahošovi. Informoval nás 

o proběhlých zkouškách a připomenul všem své přání, aby si každý člen složil alespoň 

jednu zkoušku ročně. Dále apeloval na zlepšení rozložení výcviku na cvičišti. Ráno 

se bude konat řadovka pro všechny členy, kteří nejsou ještě připraveni ke zkouškám, 

či začátečníky. Pak bude následovat individuální výcvik ostatních členů. Připomenul 

všem, že členové, kteří se podílí na výuce ostatních, se všem věnují na úkor svého 

času stráveného cvičením s vlastním psem.  
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Následně nás informoval o zrušení staré dřevěné překážky a koupení nové, 

přenosné. Dále nám představil dvě nové budoucí členky, které se hlásí do klubu po 

úspěšně absolvované podzimní psí školce.  

Předseda ještě podotkl, že by rád, aby všichni, co mají zájem cvičit, pozorně 

sledovali dění na place, ať přímo z výcvikové plochy nebo z verandy a pomáhali 

ostatním, např. vytvořením skupinky. Dále poprosil členy, aby se mu ozvali na jeho 

informativní emaily týkající se brigád, či jiných aktivit. Jedná se hlavně o účast nebo 

neúčast na brigádách, kdy je potřeba dopředu naplánovat všechny potřebné práce.  

Poté předal slovo slečně Michaele Černé, která informovala přítomné o stavu 

financí, na místo nepřítomné paní Kateřiny Štěpařové. Informovala nás o výdajích a 

příjmech v tomto roce a stavu peněz v hotovosti a na účtu. Největšími příjmy pro náš 

klub byly hlavně platby za psí školky a dotace od města. Nedílnou součástí příjmu 

jsou i páteční obrany figuranta Milana Římka. Co se týká investic, nejvíce nás stála 

údržba traktoru a pohonných hmot. Následně předala slovo zpět předsedovi. 

  Předseda také informoval o podání vyúčtované dotace na MÚ Zásmuky a zatím 

ještě nepodané žádosti o dotaci na příští rok. Letos se změnila pravidla pro žádosti o 

dotace a s tím je spojena větší administrativní činnost.  

V letošním roce končí své členství Jiří Švarc, Kateřina Švarcová a Lucie Menclová.  

Výcvikář ZKO, pan Pavel Drahoš, nás informoval o proběhlých zkouškách a 

pogratuloval všem ke splněným zkouškám. Informoval nás o novém rozvržení 

sobotního tréninku. Ráno se bude konat řadovka pro všechny členy, kteří ještě nejsou 

připraveni na zkoušky, či začátečníky. Pak bude následovat individuální výcvik 

ostatních členů ve třech skupinkách. Dále požádal všechny přítomné o spolupráci při 

konání zkoušek a jiných akcí. Pokud se část členů účastní, ostatní by měli pomoci 

s organizací akce.  

 

2. Navazující kurz na psí školku 

 Vzhledem k velké poptávce po pokračujícím kurzu po psí školce, navrhl Pavel 

Drahoš otevřít navazující kurz v sobotu od 8:30 hod na 1 hod pro max. 5 lidí. David 

Pohořelý oponoval, že bychom tento kurz v sobotu nebyli schopni organizačně 

zvládnout. Milan Římek zcela zavrhnul možnost dalšího kurzu. Rád by, aby psí 

školka zůstala v takové podobě, v jaké je doteď. Pan Drahoš řekl, že tito lidé chtějí 

chodit, ale nechtějí akceptovat naše podmínky pro nové členy, tedy účast na 
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brigádách, organizační pomoc při akcích klubu a účasti na zkouškách.  

Tento bod nakonec nebyl vyřešen.  

 

3. Finanční pomoc od města Zásmuky na údržbu chaty 

 Pan Římek vyzval výbor, ať se zkusí dohodnout s MÚ Zásmuky na případnou 

možnost finanční podpory klubu na údržbu chaty. Pan Drahoš dodal, že tu byl 

kominík, který zjistil havarijní stav komínu, kdy při topení prosvítá světlo spárami 

zvenčí chaty a oprava by dle tohoto kominíka stála 22.000,- Kč. Zároveň připomněl, 

že chata klubu není oficiálně zkolaudována. Není tedy možné poskytnout dotaci na 

údržbu, když chata fakticky neexistuje. Dále vyzval členy, zda by někdo neznal ještě 

dalšího řemeslníka, který by mohl vyčíslit opravu pro srovnání. 

 

4. Plán na rok 2016 

 Pro příští rok plánuje ZKO konání dvou zkoušek a jarní a podzimní psí 

školky. V listopadu 2016 pořádá naše ZKO bonitaci NO, ke které od roku 2017 

přibude i výstava NO. 

  

 

5. Diskuse 

 Pan Římek navrhuje konat v našem ZKO větší akci, jako např. CACIT, než 

pouťový závod.  Pan Drahoš připomíná potřebu sponzora pro tak velkou akci a 

nutnosti cen pro účastníky. Dále řekl, že největší akcí v našem klubu byl obranářský 

den s figuranty Římek, Glisník a Labík. 

Pan Římek nás poučil o nutnosti nahlášení velkých závodů na ČKS do 8.12. 

předešlého roku. Závod CAC bychom tak mohli pořádat až v roce 2017. 

Pan Drahoš v souvislosti s tímto tématem připomněl tři hlavní problémy, které se 

musí řešit. Jsou jimi krtci na cvičební ploše, nezavedená voda do chaty a stav komínu. 

Na jaře popískujeme cvičební plochu a tím bychom mohli přispět k menšímu výskytu 

krtků na ploše.  

Dále pan Drahoš vyzdvihl zásluhy o péči klubu Terezy Piskačové. Přítomní její 

zásluhy odměnili potleskem. A požádal všechny, aby ti, co nepomáhají s výcvikem, 

pomáhali s údržbou chaty (umýt nádobí, zamést).   
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6. Závěr 

 Závěrem nám předseda poděkoval za pozornost. Pokusí se dohodnout se 

zastupiteli MÚ Zásmuky, aby zvážili možnost přispět našemu klubu na opravu 

klubovny mimo dotace na kynologické pomůcky.  

Pan Pohořelý ukončil schůzi v 18:45 hod. 


