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Zápis č. 1/2016 

 z  členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 10.12.2016 

Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Dagmar Čechráková, Michaela Černá, 

Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, 

Michaela Perčinová, Tereza Piskačová, David Pohořelý, Milan Římek, 

Martina Sedláková, Blanka Suraničová, Kateřina Štěpařová, Jiří Vojta, - 

celkem přítomno 16 členů 

Omluveni: Olga Červenková, Josef Jirsík, Vladimír Nádvorník, Lucie Procházková, 

Jiří Rytina   

Hosté:  / 

 

Program: 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

2. Plán pro příští rok 

3. Změna stanov ZKO, změna práv člena  

4. Diskuse 

5. Závěr  

 

 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

 Členská schůze byla zahájena v 13:45 hod předsedou ZKO, panem Davidem 

Pohořelým. Zapisovatelkou byla pověřena Michaela Černá. 

Předseda po úvodním slově vyhodnotil průběh letošního roku. Letos se konaly dvoje 

zkoušky. Na jaře se z naší ZKO zúčastnili Hana Dobšová, Peter Andel a Gabriela 

Kořínková. Podzimních zkoušek se zúčastnili Pavel Drahoš, Hana Dobšová a 

Michaela Černá. Dále naše ZKO pořádala bonitaci německých ovčáků a zkoušky 

figurantů. Předseda také poděkoval všem členům, kteří se podíleli na letošních 

akcích, Milanu Římkovi za figurování a Terezii Piskačové za vynikající práci 

v klubu nad rámec povinností člena. Zároveň jí byl předán diplom a odpuštěny 

členské příspěvky na rok 2017.   

Následně předal slovo pokladníkovi klubu, paní Kateřině Štěpařové. Informovala 

nás o výdajích a příjmech v tomto roce a stavu peněz v hotovosti a na účtu. Letos 

jsme neměli velké výdaje a opět jsme získali dotaci od MÚ Zásmuky ve výši 
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10.000,- Kč. Dále poděkovala Pavlu Drahošovi a Jirkovi Vojtovi, kteří v rámci 

svých brigádnických hodin vyrobili síť na vozík za traktůrek. Díky jejich šikovným 

rukám klub zaplatil pouze materiál a zkrátila se doba sekání cvičiště min. o jednu 

hodinu.  

Následně předal předseda slovo výcvikáři, panu Pavlu Drahošovi. Zkonstatoval 

výkony předvedené na zkouškách, připomněl, že na cvičiště při výcviku budou 

chodit členové ve více lidech. Dále velmi pozitivně ocenil vysokou účast našich 

členů na letošních akcích. Na bonitaci NO se objevilo dokonce našich 12 členů.  

Předseda poznamenal, že od loňského roku je zrušena doživotní bonitace fen 

německých ovčáků. Proto můžeme očekávat menší účast na této akci. Milan Římek 

prohlásil, že i tak se na naší akci sešlo více účastníků, než v jiných ZKO. David 

Pohořelý dodal, že rozhodčí jsou s naší organizací spokojeni a účastníci se k nám rádi 

vrací.  

 

2. Plán pro příští rok 

 Předseda nás informoval o původním plánu pořádat v roce 2017 výstavu a 

bonitaci německých ovčáků. Pro pozdní nahlášení se konat nebude. Příští rok si 

musíme ohlídat termín včasného přihlášení pro rok 2018.  

Dále nám řekl, že od příštího roku bude sepsána mezi ZKO Zásmuky 

a MÚ Zásmuky nájemní smlouva o užívání pozemků, na kterých se nachází 

kynologické cvičiště, odkládací kotce a chata. Zatím není známa výše nájmu ani 

doba platnosti smlouvy (bude řešeno v lednu 2017). Cena nájmu se bude odvíjet od 

ceny obvyklé. Na tento fakt se váže další příjemná zpráva. Od příštího roku můžeme 

žádat o dotaci i na běžný chod ZKO (dosud jsme mohli žádat pouze o dotaci na 

kynologické pomůcky). Pavel Drahoš dodal, že s legalizací působení naší ZKO 

v těchto prostorách souvisí i další povinnosti. Jsme zodpovědní za zabezpečení 

cvičebních pomůcek, které se nachází celoročně volně na cvičišti. Budeme muset 

nechat vyvěsit cedule o zákazu vstupu nepovolaných osob, nebo vstupu na vlastní 

nebezpečí. Tuto záležitost je nutné probrat s právníkem. Dále podotkl, že např. 

fotbalisté mají u vstupu na hřiště ceduli: „Vstup povolen jen s povolením TJ Sokol“.  

Členské příspěvky zůstávají na rok 2017 ve stejné výši jako dosud.  

V příštím roce se budou opět konat dvě brigády. Jako brigádnické hodiny si mohou 

napsat i ti, kteří zajišťují kantýnu na akci. Právo na tyto hodiny mají pouze dva 
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členové, kteří jsou pro tuto akci předem určení, připraví jídlo a po celou dobu akce se 

starají o chod kantýny. V kantýně není potřeba větší množství lidí, stačí dva. Jako 

hlavní kantýnská i nadále zůstává paní Hana Dobšová, se kterou se bude řešit 

dostatečné zajištění studených a teplých nápojů v kantýně a jídlo na akcích.  

 

3. Změna stanov ZKO - změna práv člena 

 Pavel Drahoš poukázal na problém s neukázněnými členy a rád by do 

budoucna rozdělil členy na tři skupiny.  

První skupina s pracovním názvem „člen základní“ by se týkala členů, kteří zaplatí 

příspěvky, mohou být voleni a mohou volit, ale nemohou užívat cvičiště ve smyslu 

chodit cvičit a půjčovat si chatu.  

Do druhé skupiny by se zařadili členové se zaplacenými členskými příspěvky a 

odpracovanými brigádami. Pro ně by platilo, že mohou užívat cvičiště ve 

výcvikových dnech.  

Do třetí skupiny by patřili členové, kteří pracují pro klub nad rámec povinností 

člena. Tito kynologové by mohli využívat cvičiště v kterýkoli den, jsou pro ně 

připraveny bonusy a výhody.  

Též nás informoval o nutnosti podepsání formuláře o bezpečném provádění výcviku 

na cvičišti. Tím zajistíme informovanost každého člena. 

 

4. Diskuse 

 Alena Kotrbová poznamenala nutnost koupit zvonek na kolo. Pan Drahoš 

podotkl, že bychom mohli pořídit starší kolo na cvičák, abychom ho tu měli stále 

k dispozici. Pan Andel se ozval, že jedno staré kolo má doma a přiveze ho na 

cvičák.  

Dále pan Pohořelý podotkl, že si půjčujeme každý rok ozvučení na akce a že by 

stálo zauvažovat o koupi vlastní aparatury. Předběžně již tuto záležitost projednal 

s odborníkem na ozvučení a pro naše potřeby bude potřeba aparatura za cca 30.000,- 

Kč. Tato aparatura bude potřeba až v roce 2018 pro bonitaci a výstavu.  

V souvislosti se zmiňovanou bonitací připomněl pan Římek potřebu koupit 

veterinární digitální váhu. Každý rok si ji půjčujeme.  
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Následně se do diskuse zapojil pan Andel s prosbou na vedoucího výcviku, aby 

výcvik probíhal v rychlejším sledu. Rád by, aby byl výcvikový den maximálně využit. 

Pan Drahoš mu odpověděl, že při výcviku bude na cvičišti více lidí se psy. Tím 

zajistíme lepší nácvik rušivých elementů.   

 

5. Závěr 

 Závěrem předseda všem členům znovu připomněl důležitost nahlásit 

odpracované brigádnické hodiny panu Davidu Pohořelému e-mailem, SMSkou nebo 

zprávou na Facebooku, aby odpadly zbytečné dohady ohledně počtu odpracovaných 

hodin u každého člena. Průběžný stav odpracovaných hodin je vyvěšen na 

webových stránkách klubu a každý člen má tak možnost si zkontrolovat počet svých 

odpracovaných hodin.  

Pan Drahoš dodal, že bude potřeba vybudovat novou kapličku na elektriku. Stávající 

HUP se nachází na pozemku staré pily ve městě. Pozemek koupil nový majitel se 

záměrem nové výstavby. Připadá tak v úvahu, že i tato HUP bude zrušena. Pan 

Římek dodal, že bychom mohli zkusit oslovit ČKS na dotaci pro tuto záležitost.  

Ještě tu vyvstala otázka, zda členům vyhovuje konání akcí v neděli. Po menší 

diskuzi se přítomní dohodli, že se veškeré akce (zkoušky, závody, aj.) budou konat 

v sobotu.   

Pan Pohořelý ukončil schůzi v 15:30 hod.   


