
Zápis z členské schůze konané 14. 2. 2016 

 

Byl probrán uplynulý rok 2015. Akce, které se v tomto roce konaly, úspěchy členů na 

závodech a zkouškách a také organizační záležitosti.  

Prvním bodem schůze byla změna dle občanského zákoníku, kdy klub se mění na 

spolek. S čímž souvisí drobná změna stanov spolku. Jedná se o změny spíše administrativní, 

které se členů klubu nijak nedotknou.  

Dalším tématem byla aktivita na facebooku. Facebooková komunikace funguje, ale 

mimo povinné informace by bylo třeba aktivitu na fcb oživit. Stejně jako je třeba oživit 

stránky cvičáku. K tomu je třeba aktivní účast členů, kteří mohou na fcb vkládat fotky 

z výcviku, reportáže či různé zajímavé informace. Pokusme se proto každý z nás aspoň něco 

málo udělat a aktivitu oživit.  

Odhlasovalo se založení běžného účtu pro cvičák. Bude vybrána vhodná banka, u 

které se účet založí. Pokud máte návrhy kde účet zařídit za výhodných podmínek, dejte 

prosím vědět. Díky bankovnímu účtu bude možno členské příspěvky platit přímo na účet.  

Členové, kteří neodpracovali brigády, jsou povinni je uhradit a to ve výši 100 Kč za 

každou neodpracovanou hodinu. Hodin je celkem 10. Každý člen, který je má zaplatit bude 

informován a pokud nedojde k jejich zaplacení do stanoveného termínu, bude ze spolku 

vyloučen. Vybraná finanční částka bude použita na postavení nového plotu. Stavba plotu bude 

jedna z možností, jak si brigádnické hodiny letos odpracovat. Brigády není nutno odpracovat 

pouze v předem určených termínech. Vlastní iniciativa a aktivita se cení. Každý určitě ví, co 

vše by bylo potřeba udělat či zlepšit a může přiložit ruku k dílu.  

Byly probrány termíny a možnost účasti na školení výcvikářů a figurantů, které pořádá 

MSKS. Školení se bude konat 12. a 13. března ve Zbraslavi.  

Byl probrán plán zkoušek v našem spolku na první pololetí. První zkoušky budou dle 

mezinárodního zkušebního řádu. Konat se budou 23. 4. 2016 rozhodčí paní Klementová. 

Druhé zkoušky budou dle národního zkušebního řádu 30. 4. 2016 rozhodčí pan Hammer. 

Třetí zkoušky budou sloučené národní a mezinárodní řád. Budou se konat 14. 5. 2015 

rozhodčí pan Boleslav.  

Byly probrány závody, na kterých byla některým členům doporučená účast. Jedná se o 

závod konaný 2. 4. 2016 v Kralicích nad Oslavou. O pohár bible kralické dle ZZO bez SC a 

ZVV1 beze stop a bez střelby. Druhý závod se bude konat 11. 6. 2016 v Brně Králově Poli. 

Jedná se o 15. r. Královopolského závodu dle zkoušek ZOP, ZPU 1,2 (ZPU 1 bez volitelného 

cviku, ZPU 2 beze stopy).  

 Na cvičák všichni chodíme proto, že nás to baví, chceme svého pejska něco naučit a 

také zdokonalit svoje znalosti v oblasti výcviku, případně si popovídat a strávit čas 

v kolektivu stejně naladěných lidí. Účast na zkouškách a závodech už je taková „třešnička na 

dortu“ celé této práce. A i když se na závodech nedaří dle představ, je třeba vždy pamatovat 

na sportovní chování. Pokud závody nedopadnou, tak to samozřejmě zamrzí, ale je třeba si 

z toho vzít ponaučení a zkušenosti pro příště. Případné naštvání či vztek se snažit „polknout“. 

I ostatní účastníci zkoušek či závodů vnímají a naše chování utváří obraz nejen o nás, ale i o 

spolku, který reprezentujeme. 



Dříve na cvičáku fungovala evidence členů, kteří se výcviku v daný den účastnili. Tato 

evidence bude opět zavedena. Na cvičáku bude sešit, do kterého je třeba zapsat svoji účast na 

výcviku.  

Režim na cvičáku se postupem času stal volnější. Každý přichází na výcvik, jak mu to 

zrovna vychází a ne na stanovený čas. Je třeba dodržovat včasný příchod na cvičák a 

v případě nepřítomnosti výcvikáře využít čas do jeho příchodu individuálním procvičováním 

cviků.  

Na základě žádostí členů bude výcvik o víkendu probíhat střídavě dopoledne i 

odpoledne. Přesné časy budou teprve stanoveny a vše se včas dozvíte v sekci „kdy cvičíme“ a 

v novinkách na stránkách. Časy se budou měnit podle ročních období. 

Posledním bodem schůze bylo rozhodnutí, že místo úvazů se opět budou používat 

odkladové kotce v pauzách mezi výcvikem.  

 


