
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE ZÁSMUKY  

DNE 1.12.2018 

 

Přítomni : viz. prezenční listina 

 

Členská schůze byla zahájena v 10.15 hod. předsedkyní ZKO. Zapisovatelkou byla navržena a 

členskou schůzí schválena Dagmar Čechráková. 

 

1. Předsedkyně Michaela Černá přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomna 

nadpoloviční většina členů ZKO a poděkovala všem, kteří se zúčastnili pořádání 

oblastní výstavy NO a bonitace NO. Dále poděkovala Pavlu Drahošovi a Pavlu 

Kotrbovi za práci na rozvodu elektriky 

- Členství v ZKO ukončila Lucie Procházková 

- Nový člen od r. 2019 Karolina Petrová 

 

2. Pavel Drahoš jako výcvikář zhodnotil uplynulý rok: 

- Pomoc při pořádání Mistrovství republiky boxerů v našem areálu 

- Oblastní výstava NO – účast 48 psů, bonitace NO – 15 psů 

Další výstavu a bonitaci lze pořádat nejdříve v r. 2020 

Členskou schůzí bylo jednomyslně odhlasováno podání žádosti na ČKS o 

pořádání výstavy a bonitace v r. 2020 a následně každý rok. 

 

- V r. 2018 jsme pořádali 2 psí školky – jarní se zúčastnilo 9 psů, podzimní 11 psů, 

zájem je už i na školku na jaře 2019 

- Petr Andel uchovnil fenu NO 

- Chov – Pavel Drahoš, Petr Andel 

- Dne 10.11.2018 se měly konat zkoušky NO, v tomto termínu nebyl rozhodčí, příští 

rok se určitě zkoušky konat budou 

- S mysliveckým sdružením a s vedoucím dětského ekologického kroužku bylo 

domluveno bezplatné zapůjčování naší klubovny pro jejich akce – forma 

prezentace ZKO 

 

3. Kateřina Štěpařová – pokladník – nás informovala o výdajích a příjmech v tomto roce 

a stavu peněz v hotovosti a na účtech. Letos jsme o dotaci od MÚ Zásmuky nežádali, 

protože přívod vody a elektřiny ke klubovně byl v režii MÚ.  

Celkový zůstatek na účtu činí 135.000,-Kč 

Dále poděkovala za sponzorink při Oblastní výstavě a bonitaci NO 

 

4. Pavel Kotrba byl, vyzván, aby zhodnotil stav traktůrku-sekačky 

- sekačka má nejeto 300 motohodin (hranice je 400 motohodin) 



- stáří  je 4-5 let 

- doporučil kupit novou 

Členskou schůzí bylo jednomyslně odhlasován prodej starého traktůrku a poté 

koupě nového. Nabídková cena: 60.000,-Kč (minimálně 50.000,-Kč) 

 

5. Diskuze : 

- David Pohořelý ocenil zapojení všech členů na akcích pořádaných ZKO,  

a zaznamenal pozitivní ohlas na zajištění z naší strany 

- Pavel Drahoš upozornil, že je třeba opravit vyštěkávací stůl a udělat kůlnu do 

stávající konstrukce 

- Brigádnické hodiny je třeba hlásit Michaele Černé, zejména účast na akcích 

pořádaných ZKO 

- Cvičení s hostem je třeba nahlásit dopředu výcvikáři Pavlu Drahošovi 

 

Členská schůze byla ukončena společným obědem 

 

Zapsala : Dagmar Čechráková 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

……………………………………………………..                              …………………………………………………… 

Michaela Černá                                                                     David Pohořelý                                                                                                      

 

 

 

…………………………………………………… 

Kateřina Štěpařová 

 

 

 


