
 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE  (ČS) ZKO 355 Nový Bydžov 
konané 19.11.2021 v Novém Bydžově 

 
Počet přítomných členů :  15   viz Prezenční listina 
 
Omluveni :        0 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Zpráva o činnosti za rok 2021  
4. Zprávy funkcionářů klubu  
5. Schválení výše členských příspěvků pro rok 2022  
6. Organizace výcviku na rok 2022  
7. Plán akcí na rok 2022  
8. Diskuse  
9. Závěr 

 
 
1.  Zahájení 
 
Schůzi zahájil a přítomné uvítal předseda ZKO Pavel Mikulka, schůzi řídila Dana Patasiová. 

2.  Schválení programu 

Přítomní členové provedli hlasování  o návrhu programu ČS. 
Hlasování: 
Pro – 15 proti –  0 zdržel se – 0         jednohlasně schváleno bez připomínek 
 
3.  Zpráva o činnosti za rok 2021 
 

A) Závody Novobydžovský pohár 
Z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu a zveřejnění opětovného zpřísnění 
protiepidemických opatření byl letošní ročník závodů opět zrušen 
 

B) Brigády 
Viz samostatná zpráva hospodáře 
 

C) Předváděcí akce  
Dne 5.6.2021 se konala jedna ve Smidarech při akci “Běh pro radost”, nikdo další nás letos 
s požadavkem na předváděcí akci neoslovil 
 

D) Výcvikový víkend Lomnice nad Popelkou  
Akce byla zrušena z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků 
 

E) Školička 
Na jaře proběhl kurz pro štěňata a začínající psovody – Školička 
Podzimní kurz nebyl oficiálně pořádán, náhradou byl kurz základní ovladatelnosti pro 
omezený počet účastníků 



 

 

F) Soutěž “O nejaktivnější dvojici ZKO Nový Bydžov” 
Pro rok 2021 byla soutěž zrušena 
Soutěž v posledních letech pozbývá svůj význam (důvodem jsou zejména vládní omezení a 
následné zrušení akcí, na kterých je možné získat dostatek bodů pro účast v soutěži, zájem 
členů o účast v soutěži klesá) 

 
4.  Zprávy funkcionářů klubu 
 
Pokladní Irena Šolínová  seznámila přítomné členy s výsledky hospodaření za rok 2021 
 
 Podala finanční zprávu o celkovém hospodaření klubu, seznámila členy o stavu pokladny a banky 

ke dni konání ČS 
 Zhodnotila zisky z kynologických akcí - výcvikového kurzu „Školička“. Tento kurz pro štěňata a 

začínající psovody se konal na jaře 2021, podzimní Školičku nahradil kurz základní ovladatelnosti 
 

Hospodář Michal Rejthárek zhodnotil brigádnické akce v roce 2021 
 
 Vzhledem k protiepidemickým opatřením, která byla platná v první polovině roku, byla ke dni 

konání ČS organizována pouze jedna brigáda, další termín podzimní brigády je v jednání 
 Členové odpracovali brigádnické hodiny při individuálních brigádách v rámci údržby areálu – 

sekání trávy, úklid klubovny apod. 
 Náplň pracovní činnosti v rámci brigád v roce 2022 – oprava klubovny (střecha), oprava a údržba 

překážek, sekání trávy a další činnost při údržbě areálu ZKO 
 Podal návrh na možný způsob řešení brigád – sestavení soupisu prací, které bude nutné 

v průběhu roku provést a k nim bude doplněn jmenný seznam členů, kteří zodpovídají za jejich 
provedení; nový způsob odpracování brigádnických hodin – individuální brigády, výhodné pro 
členy, kterým  nevyhovuje termín plánovaných brigád 

 
Hlasování o novém způsobu odpracování brigádnických hodin: 
Pro – 15 proti –  0 zdržel se – 0         jednohlasně schváleno bez připomínek 
 
Jednatelka Dana Patasiová oznámila doplnění nového člena revizní komise 
 
 V r. 2021 ukončil členství v ZKO člen revizní komise (RK) Michal Drlý, komise tak pracovala letos 

pouze jako dvoučlenná (nesplňovala tak účel a funkci RK). Výbor klubu podal návrh na zástup 
Michala Drlého v RK, a to do nejbližších platných voleb, náhradním členem ZKO. Náhradníkem 
pověřeným k zastupování Michala Drlého byl navržen Lukáš Mareš, který zastoupení přijal. 

 
Hlasování: 
Pro – 15 proti –  0 zdržel se – 1         jednohlasně schváleno bez připomínek 
 
 
5.  Schválení výše členských příspěvků pro rok 2022 
 
 Předsednictvo ČKS rozhodlo o navýšení odvodů za členskou základnu pro rok 2022 z 250,- na 

350,- Kč za člena; s ohledem na tento fakt navrhuje výbor zvýšení členských příspěvků pro rok 
2022 z 1 000,- na 1 100,- Kč (navýšení o 100,- Kč), udržovací poplatek pak z 350,- na 450,- Kč 

Hlasování: 
Pro – 15 proti –  0 zdržel se – 0         jednohlasně schváleno bez připomínek 
 



 

 

 Přítomní členové podali návrh na způsob hostování následujícím způsobem – v ZKO je možné 
hostování na základě žádosti zájemce a po schválení jeho hostování výborem ZKO. Roční poplatek 
za hostování je zrušen, zájemci uhradí poplatek 100,- Kč za 1 využití areálu za účelem sportovního 
výcviku (1 osoba se psem).  

 
Hlasování: 
Pro – 15 proti –  0 zdržel se – 0         jednohlasně schváleno bez připomínek 
 
 
6.  Organizace výcviku v roce 2022 
 
 Vzhledem k ukončení případně omezení činnosti současných instruktorů je nutné změnit 

organizaci výcviku na další období 
 ČS podán návrh na 2-3 skupiny instruktorů, pravidelně se střídajících a zabezpečujících výcvik pod 

vedením instruktora vždy v neděli od 9:00 do 10:00 hodin 
 
Hlasování: 
Pro –15  proti –  0 zdržel se – 1   schváleno bez připomínek 
 
 
7.  Plán akcí na rok 2022 
 
Návrh na pořádání akcí v r. 2021: 
 

 31. ročník závodu Novobydžovský pohár  15.4.2022  (pátek-stání svátek) 
- návrh rozhodčích L.Jánský, M.Dlabola, I.Hloušková, J.Petráček, M.Matoušek 
- návrh figuranta  J.Šmíd, případně D.Klimeš 

 
 Výcvikový víkend v Lomnici nad Popelkou termín bude upřesněn (červen 2022) 
 Obranářský den pro veřejnost   termín bude upřesněn (jaro 2022) 
 Školička – jarní a podzimní kurz   termín bude upřesněn 
 Předváděcí akce    dle požadavku 
 Zkoušky z výkonu    v případě pořádání bude termín upřesněn 

 
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. 
 
Hlasování: 
Pro –15  proti –  0 zdržel se – 0  jednohlasně schváleno bez připomínek 
 
 
8.  Diskuse 
 

 Michal Rejthárek + výbor ZKO – návrh (v rámci závodů Novobydžovský pohár 2022) na vypsání 
kategorie stopa dle ZVV1 na počest člena Jana Gorela – In memoriam 

 
Hlasování: 
Pro –15  proti –  2 zdržel se – 0   schváleno bez připomínek 

 
 Dana Patasiová požádala členy o fotografie a aktualizace informací o jejich psech ke zveřejnění 

na webu ZKO  
 



 

 

12.  Závěr 
 
Schůzi ukončila Dana Patasiová 
 
Závěrem poděkovala za odvedenou práci výboru, instruktorům figurantům, dále všem Těm, kteří 
pomáhají při organizaci aktivit naší ZKO, podílí se na hladkém průběhu výcviku, pomáhají při výrobě 
výcvikových překážek a vhodně prezentují naši ZKO na výcvikových akcích. 
 
Přítomným členům poděkovala za účast na ČS. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Dana Patasiová      
 
Dne 19.11.2021  
 


