
ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  (VČS) ZKO 355 Nový Bydžov  
 

konané 7.12.2017 v Novém Bydžově 

___________________________________________________________________________ 
 
Počet přítomných členů :  14 
viz Prezenční listina 
 
Omluveni :        3 
 
 
Program: 

 
1.) Úvod 
2.) Zpráva o činnosti za rok 2017 
3.) Plán akcí na rok 2018 
4.) Hodnocení  hospodaření za rok 2017 
5.) Vyhlášení soutěže o „Nejaktivnější dvojici ZKO Nový Bydžov“ 
6.) Diskuze 
7.) Závěr 

 
 
1.  Zahájení 
 

Schůzi zahájila a přítomné uvítala jednatelka ZKO Dana Patasiová, která celou schůzi řídila 

 

2.  Zpráva o činnosti za rok 2017 
 
Jednatelka ZKO Dana Patasiová předložila VČS  komplexní zprávu : 
   

 Zhodnotila  činnost ZKO v uplynulém roce 
 

 Závěrem zprávy poděkovala sponzorům 
 

 
3.  Plán akcí na rok 2018  
 
Navrženy a schváleny termíny akcí : 
 

 29. ročník závodu Novobydžovský pohár   7.4.2018 
 

 Výcvikový prodloužený víkend v Lomnici nad Popelkou  5.-8.7.2018 
 

 S plánem ostatních akcí budou členové seznámeni v průběhu roku prostřednictvím webových 
stránek ZKO a termíny akcí budou rovněž s předstihem zasílány členům na jejich e-mailové 
adresy 

 
 
 



4.  Zpráva pokladní a výsledky hospodaření za rok 2017 
 

Pokladní Irena Šolínová  seznámila přítomné s výsledky hospodaření za rok 2017: 
 

 Podala finanční zprávu o celkovém hospodaření klubu a o konečném stavu poklady a banky 
 

 Zvlášť poukázala na zisk z příjmu Školičky (v roce 2017 celkem 24 500,- Kč), která se konala na 
jaře a podzim tohoto roku; zároveň poděkovala instruktorům za práci při vedení těchto 
výcvikových kurzů pro začínající psovody a štěňata 
 

 Seznámila členy se stavem dotací od ČKS 
 

 Předložila předběžný pokladní rozpočet pro rok 2018 
 

 
5.  Vyhlášení klubové soutěže  „ O nejaktivnější dvojici ZKO Nový Bydžov pro rok 2017“ 
 

 Vyhlášení klubové soutěže o „Nejaktivnější dvojici ZKO Nový Bydžov“ vyhlásili společně Dana 
Patasiová a Irena Šolínová. Proběhlo předání pohárů a věcných cen. Závěrem obě poděkovaly 
soutěžícím za vzornou prezentaci ZKO. 

 
Pořadí : 
 

1. Miloš Hušek a Isis Boyd´s Bullriding (HKK) 
2. Jan Gorel a Goran z Deštné Hory (ČSV) 
3. Petr Mikulka a Xantia Manepo Ideál (NO) 
4. Eva Rosůlková a Ayrin ze Zlatého Lankastru (ČSP) 
5. Irena Šolínová a Poli Dobrý psík (NO) 
6. Evžen Karban a Nero (kříženec) 
7. Eva Gorelová a Cia z Molu Es (ČSV) 
8. Tomáš Vlček a Cira z Půlnočního dvora (NO) 
9. Anna Šolínová Villy Manepo Ideál (NO) 
10. Hana Zmítková a Ruby z Cagova ráje (NO) 

 
 Kompletní výsledky klubové soutěže budou zveřejněny na webu ZKO 

 
 

6.  Diskuze 
 
Výzva hospodáře  
 
Hospodář ZKO Michal Rejthárek předložil seznam členů s počtem odpracovaných brigádnických hodin 
za rok 2017 (seznam zveřejňován a aktualizován již v průběhu roku 2017) a zároveň vyzval VČS k vyjádření 
návrhu řešení se členy, kteří nemají pro rok 2017 odpracovány brigádnické hodiny.  
 

 VČS navrhla zaslat členům písemné upozornění s výzvou k  jejich návrhu způsobu řešení  
neodpracovaných brigádnických hodin  
Hlasování :  Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0  - schváleno 

 
 E-mail s výzvou členům zajistí hospodář 

 
 



Návrhy členské základny 
 
 
Nová kategorie u závodu Novobydžovský pohár 
 

 VČS podala návrh na rozšíření závodních kategorií u závodu Novobydžovský pohár, a to o 
kategorii ZZO1 
Hlasování :  Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0  - schváleno 

 
 
 
Změna Závodu dvojic 
 

 Přítomnými členy byl podán návrh na změnu pořádání Závodu dvojic (kategorie ZVV1) – 
změna na Závod trojic (kat.ZVV1 zůstává), soutěžící skupina se bude skládat ze 3 závodníků - 
1.  závodník STOPA, 2. závodník POSLUŠNOST, 3. Závodník OBRANA 
Hlasování :  Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0  - schváleno 
 

 
 
Pořádání zkoušek z výkonu 
 

 VČS diskutovala o několika návrzích podmínek pro pořádání zkoušek z výkonu, po dohodě 
zvolila následující hlavní podmínku v počtu účastníků zkoušek: 
Zkoušky budou pořádány pouze v případě, kdy 3 týdny před termínem jejich pořádání bude 
přihlášeno minimálně 7 účastníků zkoušek s podmínkou úhrady zálohové platby za zkoušky 
ve výši 200,- Kč. 
Hlasování :  Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0  - schváleno 
 

 Zajistí vždy vedoucí akce 
 
 

Terénní úpravy plochy ZKO 
 

 VČS podala návrh na kompletní terénní úpravy plochy ZKO (srovnání pozemku) 
Hlasování :  Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0  - schváleno 
 

 Termín – bude určen v závislosti na počasí a s ohledem na pořádání plánovaných akcí 
 

 Zajistí hospodář 
 
 
 
Výroba a rekonstrukce výcvikových překážek 
 

 VČS doporučila provést celkovou rekonstrukci výcvikových překážek; vzhledem k poškození 
výcvikové překážky („A“čko) navrhla zajistit výrobu této překážky a výrobu nové výcvikové 
překážky – „malá kladina“. 
Hlasování :  Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0  - schváleno 

 
 Zajistí hospodář s využitím nabídky pomoci Jana Gorela, Petra Mikulky a dalších členů ZKO 

 



Úprava klubové soutěže 
 

 Členská schůze navrhla úpravu podmínek klubové soutěže „O nejaktivnější dvojici“ – účast 
v soutěži podmiňuje aktivní členství. Soutěže se může účastnit každý člen, který má řádně 
zaplacen členský  poplatek na daný rok. Členové, kteří hradí pouze udržovací poplatek a 
hostující členové jsou ze soutěže vyloučeni. 
Hlasování :  Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 2  - schváleno 

 
 
 
7.  Závěr 
 

 Schůzi ukončila Dana Patasiová 
Závěrem poděkovala za odvedenou práci výboru, instruktorům figurantům, dále všem 
ostatním, kteří pomáhají při organizaci aktivit naší ZKO, podílí se na hladkém průběhu výcviku 
a vhodně prezentují naši ZKO na výcvikových akcích. 
Přítomným členům poděkovala za účast na VČS a do nového roku popřála všem za výbor ZKO 
hodně zdraví, osobních i sportovních úspěchů. 
 
 
 

 
 

 
 
Zapsala : Dana Patasiová      
 
Dne 20.12.2017  


