
     
Kynologická záchranná jednotka České republiky, z.s.

Moldavská 532/13, 625 00 Brno

E-mail: info@kzjcr.cz

www.kzjcr.cz
______________________________________________________________________________

3/2016

Zápis z 3. jednání výboru KZJ ze dne 19.11.2016

Účast: Job, Gabrišová, Šabacká, Zavadilová
Omluven: Volný

Program: 
1) Účetnictví, finance
2) Výcvik
3) Různé

________________________________________________________________________

1) Účetnictví, finance
- Stav k 31.10.2016:

 pokladna:  9.937,00 Kč,
 běžný účet:  303.213,67 Kč,
 spořící účet:  1.510.143,30 Kč.

- Dotace od IRO vyčerpána.
- Dotace MV: zbývající částka bude použita pro S. Šabackou na cestu a ubytování při 
zasedání OKK dne 29.11.2016.
- Inventura a vyřazení majetku: provede P. Gabrišová do konce roku.
- Zhotovení nové vlajky KZJ a nákup vlajky ČR, pověřena J. Kaplanová (do 4/2017) 

2) Výcvik
- Proběhlé akce:

 Výcvikový sraz KZJ (8.-9.10.2016) – proběhl na terénech v Brně, využita 
spolupráce s firmou Craneservice. 

 Memoriál Oldy Dvoroka Větřkovice (8.10.2016) – za KZJ nastoupily E. Vraspírová a
N. Kalivodová – 5. místo a splněný limit.

 NZ IRO (22.-23.10.2016) – rozhodčí D. Sedlák, výsledky na webu. Součástí byl i 
seminář o zkušebním řádu IRO.

 Atesty MV sutiny Kaznějov (22.-23.10.2016) – za KZJ nastoupila P. Gabrišová, 
atest neobhájila. 

 Atesty MV plochy Klánovice (4.-5.11.2016) – za KZJ nastoupila S. Šabacká, atest 
neobhájila. 

 Výjezd na trenažer Spáleniště (4.-6.11.2016) – proběhl trénink sutin a stop, školení 
a praktické cvičení práce s vysílačkou.

 Nasazení 2016 Drozdovská Pila (11.-13.11.2016) – za KZJ se zúčastnily P. 
Gabrišová a A. Malířová.

 Přestavba trenažeru ve Zbrojovce (17.11.2016) – výbor děkuje všem zúčastněným 
členům KZJ i hostům, kteří přišli pomoci.
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 Přebor KZJ (18.-19.11.2016) – výbor schválil příspěvek na ceny. P. Job zdůraznil 
nutnost používání bezpečnostních ochranných pomůcek, zejména při nočních 
pracích (helma, brýle i při stopování a vyhledávání v ploše).

- Plánované akce:
 Členská schůze KZJ (25.2.2017) – výbor schválil změnu termínu na sobotu 25.2. od

16 hodin a přesun do restaurace (možnost společného posezení), místo zajistí S.  
Šabacká. 

 Lavinové soustředění (11.-18.3.2017) – do konce roku 2016 předají přihlášení 
1000,- Kč/na rodinu jako zálohu P. Gabrišové (jen v hotovosti, nelze na účet)

 MZ IRO Brno (29.4.-1.5.2017) – termín zkoušek IRO schválilo, vedoucí akce J. 
Kaplanová, schůzka organizačního výboru proběhla v rámci přeboru KZJ.

3) Různé
- Plán akcí 2017: v přípravě, zodpovídá S. Šabacká, J. Zavadilová.
- Archivace splněných Testů KZJ – probíhá, zodpovídá S. Šabacká. L. Navrátilová, termín 
dokončení 12/2016.
- Webové stránky KZJ: nutno zlepšit informovanost, do týmu správců navržen L. Mařica. 
Výbor vyzývá všechny členy KZJ, aby posílali správcům webu (L. Navrátilová, I. Málková, 
L. Mařica) články o účasti na akcích.
- Členské povinnosti za rok 2016 – splnili všichni členové i čekatelé mimo B. Zuchovou. 
- Výbor schválil novou čekatelku Jiřinu Hynkovou.
- Výcviková komise a výbor obdrželi návrh na podání přihlášky na Atesty MV v plochách u 
Sabiny Hoškové a Nikoly Kalivodové. Pro obě bude na lednovém výcvikovém srazu KZJ 
připraveno přezkoušení dle Testů KZJ v souladu s platnou směrnící S04-Podmínky pro 
účast psovodů na atestech MVCR. Na základě úspěchu při přezkoušení bude jejich 
přihláška odeslána. 
- Uniformy High point + trička KZJ: novou hromadnou objednávku zajistí J. Wičarová. Kdo 
má zájem o objednání, pište přímo Janě Wičarové.

Zapsala: Jana Zavadilová
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