
Výborová schůze 5. 12. 2015 

Přítomni:  Vápeník, Pšeničková, Novotná, Reizenthaler, Chládek 

Program: 

1. Vyhodnocení proběhlého závodu. Proti jiným letům malá účast. Úroveň výkonů srovnatelná 

s minulými lety.  Výsledky: ZM = 8 účastníků. 1. místo – Luboš Nergl, 2. místo – Irena 

Bartošová, 3 místo – Miroslav Lisec (4. místo Naďa Šebková – stejný počet bodů). 

Obrana ZM- jen tři účastníci. Vítěz M. Lisec. 

ZVV 1 – pouze 4 účastníci. 1. Ivo Chládek (Aida), 2. Věra Bendová (Ozzy), 3. Ivo Chládek 

(Kara). 

2. Příprava zkoušek Tart – posunutí termínu, zajištění, 

12. 12. – figuranti Vild, Vápeník, vedoucí zkoušek – Nergl, kantýna – účastníci zkoušek, 

rozhodčí Kovaříková. 

13. 12. – figuranti Vápeník, Reizenthaler, vedoucí zkoušek – bude řešeno, kantýna – bude 

řešeno. Rozhodčí – Kovaříková?  

3.   Nákup materiálu – na základě dřívějšího požadavku byl proveden nákup hrábí. Vzhledem 

k poruše venkovního osvětlení bylo toto operativně řešeno nákupem a opravou (provedli 

Vild, Reizenthaler). 

4.   Inventura materiálu – bylo schváleno zadání k inventuře. Potřebné podklady převzala p. V. 

Bendová (za revizní komisi). Inventura bude provedena do konce roku. 

5.   Příprava členské schůze – Místo konání - učebna cvičiště. Datum 9. ledna. Čas 9.00 hod. 

Předběžný program:   1) Zahájení (Vápeník) 

    2) Volba návrhové komise 

    3) Kontrola usnesení od poslední členské schůze 

4) Zpráva o činnosti výboru (Vápeník), 

    5) Zpráva o činnosti organizace (Vápeník, podklady – Novotná), 

    6) Pokladní zpráva (Chládek) 

    7) Plán činnosti na rok 2016 

    8) Členská základna - platby 

    9) Rozdělení kotců 

                10) Rekonstrukce střechy 

                11) Kurzy 

                12) Různé 

                13) Usnesení 

                14) Závěr 

 Předsedající: Vápeník, Zápis: Pšeničková, pozvání členů provede Vápeník.   

6. Otázka střechy. V současné době by finanční prostředky klubu měly být dostačující, aby mohla 

být provedena rekonstrukce střechy. Na členské schůzi bude potřeba zjistit, co jsme schopni 

provést svépomocí. Následně bude nutné provést výběrové řízení na dodavatele. P. Vápeník 

zjistí otevírací dobu skládky nebezpečného odpadu v Lukavci a možnost odvozu eternitu.  

7. Řešení situace kurzů. P. Vápeník předložil výboru ZKO nový návrh na řešení situace kolem 

kurzů.  Je ochoten kurzy vést jako dosud, ale požaduje polovinu vybraných peněz jako 

honorář.  Bude dořešeno na členské schůzi. 



8. Přijímání nových členů – do klubu má zájem vstoupit několik nových členů (absolventů kurzů 

poslušnosti). Bude dořešeno na členské schůzi (nové členy přijímá výbor ZKO). 

9. P. Vápeník seznámil členy výboru, že na členské schůzi navrhne úpravu klubových normativů 

týkající se plateb za vedení výcviků, kurzů a figurování. Navrhne tyto platby zastropovat 

maximálně do výše členských plateb u osob, kterých se to týká. Odůvodnění: 

 - je nelogické na jedné straně peníze vydělávat a na druhé je bezúčelně vydávat. 

- s případným vyplácením by vznikla nutnost platit FÚ srážkovou daň z příjmu fyzických osob. 

10. Informace z Krajské konference NO.  

1) Velmi nízká úroveň jednání a řízení schůze. 

2) Byl zvolen výbor ve složení Šultová, Prášil, Koudelka, Kalina, Karczub, Kovaříková, 

Brychová, RK – Kalinová. 

3) Na konferenci NO pojedou první čtyři jmenovaní 

4) Byl založen bankovní účet pobočky 

5) Bylo zjištěno, že p. Vápeník a ZKO Lovosice a Litoměřice jako jedni z mála odváděli na účet 

klubu stanovené finanční platby za odchov štěňat a za chovatelské akce. Tyto poplatky 

byly nově stanoveny. 

6) Byl schválen postup informování KPCH o chovu ze strany OPCH. 

11. Zajištění obleků od sponzora – Happy – dog. P. Vápeník nahlásil velikosti a druhy oblečení 

pro jednotlivé členy odebírající krmení Happy – Dog. 

12. P. Vápeník informoval výbor o plánovaných akcích: Schůze předsedů dne 30. 1. v Lounech, 

školení figurantů předběžně  12.3. rovněž v Lounech (prolongace končí p. Vápeníkovi). 

13. Plánované výdaje (pravděpodobně začátkem roku 2016) – prohlídka strojů Moutfield – 

3000,-Kč – p. Bartoš slíbil pomoc při přepravě techniky do Moutfieldu, včetně zapůjčení 

vozíku pro přepravu. Revize komína (cca 500 až 1000 Kč,-) v průběhu ledna zajistí Vápeník. 

14. Bylo zřízeno internetové bankovnictví (oprávněná osoba P. Vápeník).  Zřízení je bezplatné. 

Odůvodnění – nutnost zvýšení záloh za el. energii, možnost kontroly účtu průběžně (nyní 

bankovní výpis 1 x za měsíc). Kontrola nutná u plátců – nájemců cvičiště. Úspora bankovních 

poplatků – omezení používání platební karty.  P. Chládek informoval o nákladech na účet (za 

deset měsíců +600,-Kč). Lacinější účet se však nepodařilo najít. Po otevření starého mostu 

v Litoměřicích bude potřeba provést úpravu podpisových vzorů (provedou Vápeník, 

Novotná, Chládek). 

15. Pronájem pozemku – Štýbrová v prosinci nebudou využívat. Ooms nájem probíhá i v prosinci. 

Platba na účet naběhla.  

16. Předseda upozornil, že mu na el. adresu opakovaně chodí výzvy k zaplacení internetové 

prezentace klubu – tyto výzvy jsou ignorovány. 
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Zadání pro inventurní komisi: 

1) Vyhotovit krátkou zprávu o výsledku inventury- kdy bylo provedeno, kým a výsledky viz. níže 

2) Porovnat seznamy se skutečností. 

3) Vyznačit zřetelně případné nesrovnalosti – chybějící štítky. 

4) Uvést chybějící materiál a materiál, neuvedený v seznamech. 

5) Navrhnout materiál k vyřazení, případně k prodeji. 

 

Kurzy: 

1) Původně můj nápad (skeptici Nergl, Novotná). 

2) Postupně jsem zjistil, že je problém s nabíráním nových lidí do rozběhlého kurzu, toto jsem se 

snažil řešit nejprve oddělením nováčků (neosvědčilo se). Takže nakonec jsem zavedl tzv. 

nultou hodinu, kde se snažím nováčky zasvětit do problematiky. Negativum – časově 

náročnější. 

3) Kurzisté často řeší různé problémy mimo kurz (dotazy). Opět mě tím „okrádají“ o čas. 

4) 20 až 30% lidí se nakonec pro kurz nehodí (z různých důvodů). Původně jsem to nechával 

plavat. Tito lidé odešli. Nakonec jsem dospěl k tomu, že nám to strašně kazí renomé, proto se 

tyto případy snažím řešit individuálně. Pokud už měli zaplacený kurz, tak další peníze již od 

nich nevybírám (opět mě to časově zaměstnává). 

5) Problém kooperace kurzistů a výcviku současně na cvičáku, proto jsem začal s kurzisty chodit 

mimo cvičák. 

6) Protože střídání při vedení kurzů není dobré, zavedl jsem teď v listopadu a v prosinci kurzy 

odpoledne, jinak bych musel většinu termínů zrušit (3 x zkoušky, 1 x klubový závod, 1 x 

brigáda. (opět mě to časově zatěžuje). 

7) Někteří lidé rovnou kurz odmítnou Landová, Macháček – můžu se na ně vykašlat, nebo je 

udělat soukromě s tím že klubu přijdou peníze, pokud tito lidé vstoupí do klubu. 

8) Letos tři účastníci kurzů z Ústí nad Labem, dva z Loun, jedna z Libochovic. 

9) Navrhuji s klubem jít, pokud jde o peníze z těchto akcí na 50 %. V případě, že někdo s kurzu 

odejde do individuálního výcviku, vrátím kurzistovi peníze za nevyčerpané lekce.  

10) Do klubu budou přijímání jak absolventi kurzu, tak i osoby kteří v potřebné výši absolvovali 

soukromý výcvik. 

11) Zachovat 60,-Kč za vedení kurzu. 

12) Použít reklamní poutač. 

13) Já inzerci na vlastních www stránkách + na faceboku, novela stránek na klubových stránkách. 

+ další. 


