
 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE  (ČS) ZKO 355 Nový Bydžov 
konané 25.11.2022 v Novém Bydžově 

 
 
Počet přítomných členů :  18   viz Prezenční listina 
 
Omluveni :        4 
 
Program: 
 

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Zpráva o činnosti v roce 2022  
4. Zprávy funkcionářů klubu  
5. Schválení výše členských příspěvků pro rok 2023  
6. Plán akcí na rok 2023  
7. Diskuse  
8. Usnesení  
9. Závěr 

 
 
1.  Zahájení 
 

Schůzi zahájila, přítomné uvítala a schůzi řídila Dana Patasiová. 

 

2.  Schválení programu 

Přítomní členové provedli hlasování  o návrhu programu ČS. 

Hlasování: 
Pro – 18 proti –  0 zdržel se – 0         jednohlasně schváleno bez připomínek 
 
 
3.  Zpráva o činnosti za rok 2022 
 

A) Závody Novobydžovský pohár 
 

Po dvouleté nucené pauze naše ZKO pořádala dne 15.4.2022 již 31.ročník závodů 
Novobydžovský pohár a stopařský závod O pohár Jana Gorela 
- kategorie: ZZO, ZZO1 dále ZM, ZVV1 – vše beze stop, stopa dle ZVV1, kategorie IGP 3 byla 

pro nezájem zrušena 
- celkem 25 závodníků s 31 psy (z toho 1 z naší ZKO) 
- 2 rozhodčí – Luboš Jánský a Miroslav Dlabola 
- figurant – Jiří Šmíd 

 
Veškeré výsledky z jednotlivých kategorií byly po závodech zveřejněny na webu ZKO. 
 
Na tuto akce jsme letos neobdrželi od Města Nový Bydžov dotaci. 



 

 

Děkujeme  všem, kteří se zapojili do organizace závodů a E.Karbanovi, který se snažil 
zajistit sponzory na tuto akci. Zároveň patří poděkování sponzorům (jejich výčet je 
uveden na webu ZKO), kteří letos  poskytli alespoň částečnou materiální či finanční 
podporu na konání této akce.  
 

B) Brigády  
 
V letošním roce měli možnost členové splnit si povinnost odpracovaných brigádnických 
hodin na oficiálně vyhlášených i individuálních brigádách, dále při údržbě a sekání 
zatravněné plochy areálu ZKO a při organizaci jednotlivých akcí.  
Viz zpráva hospodáře 
 

C) Předváděcí akce  
 
Dne 5.6.2022 jsme předvedli ukázky výcviku  při akci “Den dětí” v Kněžicích. Nikdo další nás 
letos s požadavkem na předváděcí akci neoslovil. 
 

D) Výcvikový víkend Lomnice nad Popelkou  
 
Ve dnech 25.-26.6.2022 proběhl  výcvikový  víkend v Lomnici nad Popelkou. Ačkoli byla 
letos účast členů nižší, než tomu bylo v předcházejících letech, víkend si členové skvěle 
užili. 
 

E) Školička 
 
Na jaře a na podzim proběhl kurz pro štěňata a začínající psovody – Školička 
 

F) Soutěž “O nejaktivnější dvojici ZKO Nový Bydžov” 
 
Pro rok 2022 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) 
 
Byl podán návrh na úpravu podmínek soutěže: Soutěž bude v daném roce otevřena 
v případě, že se do ní přihlásí minimálně 5 psovodů se svými psy. Ostatní podmínky soutěže 
včetně bodování zůstávají v platnosti. 

Hlasování: 
Pro – 17  proti –  0 zdržel se – 1         schváleno bez připomínek  

 
 
4.  Zprávy funkcionářů klubu 
 
Pokladní Irena Šolínová  seznámila přítomné členy s výsledky hospodaření za rok 2022 
 Podala zprávu o celkovém hospodaření klubu, seznámila členy o finančním stavu pokladní 

hotovosti a bankovního účtu ke dni konání ČS 
 Poukázala na finanční ztrátu ze z pořádaných závodů, navrhla ČS závody v r. 2023 zrušit 
 Vyzdvihla především důležitost pořádání kurzů Školička, které jsou hlavním finančním příjmem 

pro naši ZKO (letos 28 000,- Kč) 
 



 

 

Byl podán návrh v roce 2023 závody nepořádat, vzhledem k tomu, že areál  ZKO bude v příštím roce     
vyžadovat vyšší finanční náklady na provoz a údržbu a finanční náklady na pořádání závodů by značně 
omezily finanční majetek naší  ZKO 
Hlasování: 
Pro – 16  proti –  1 zdržel se – 1          schváleno bez připomínek 
 
Hospodář Michal Rejthárek zhodnotil brigádnické akce v roce 2022 
 
 Členové odpracovali brigádnické hodiny převážně při individuálních brigádách v rámci údržby 

areálu – sekání trávy, úklid klubovny, při zajištění organizace akcí apod. 
 

Dotaz výcvikáře na možnost pořádání soukromé  akce v roce 2023 
 
 A.Šolínová – žádost o pronájem areálu ve dnech 12.5.-15.5.2023 – pořádání soukromé 

kynologické akce 
Hlasování: 
Pro –16   proti –  1 zdržel se – 1   schváleno bez připomínek 

 
 
 
5.  Schválení výše členských příspěvků a ostatních poplatků pro rok 2023 
 
 Návrh na zvýšení členských příspěvků pro rok 2023 na 1 200,- Kč (navýšení o 100,- Kč) 

Hlasování: 
Pro – 18 proti –  0 zdržel se – 0                 jednohlasně schváleno bez připomínek 

 
 Návrh výši udržovacích členských příspěvků pro rok 2023 na 400,- Kč   

Hlasování: 
Pro – 18 proti –  0 zdržel se – 0                     jednohlasně schváleno bez připomínek 
 

 Návrh výši členských příspěvků na rok 2023 pro členy do 15 let  600,- Kč   
Hlasování: 
Pro – 18 proti –  0 zdržel se – 0                     jednohlasně schváleno bez připomínek 

 
 Návrh na výši pronájmu areálu na soukromou akci  1 000,- Kč/den 

Hlasování: 
Pro – 18 proti –  0 zdržel se – 0                     jednohlasně schváleno bez připomínek 
 

 
7.  Plán akcí na rok 2023 
 
Návrh na pořádání akcí v r. 2023: 
 
 Výcvikový víkend v Lomnici nad Popelkou   termín bude upřesněn (červen/červenec 2022 
 Obranářský den pro veřejnost    termín bude upřesněn (pravděpodobně 29.4.2023) 
 Školička – jarní a podzimní kurz    v případě dostatku instruktorů bude termín 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 –18            proti – 0   zdržel se – 0              jednohlasně schváleno bez připomínek 
 
 
 
8.  Diskuse 
 
Do diskuze se zapojilo několik členů s dotazy a návrhy týkající se provozu ZKO, dotazy byly členy výboru 
zodpovězeny. 

 
 
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 údržbě 
areálu, výrobě výcvikových překážek a vhodně prezentují naši ZKO na výcvikových akcích. 
 
Přítomným členům poděkovala za účast na ČS. 
 
 
 
 
Zapsala:  Dana Patasiová      
 
Dne 25.11.2022  
 


