KLUB ČESKÉ a

SLOVENSKÉ
PŘI

OBCE

POSÁDCE

DĚLOSTŘELECKÉ

VYŠKOV

Dne 7. března 2011
Výtisk jediný
Počet listů:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KLUBU
dne 7.3.2011
Přítomni: p. Vyňuchal, p. Hrebíček, p. Šlimar, p. Raichl.
Nepřítomni: p. Bílský, Revizor účtů - p. Netušil.
Host: p. Gmitro, p. Bartoš.
Místo jednání: salonek restaurace Jana Lucemburského
Ad 1) Přivítání členů výboru, seznámení s programem jednání a jeho schválení.
- předseda výboru klubu přivítal členy výboru a hosty na jednání výboru,
- omluvil nepřítomné,
- seznámil členy výboru s návrhem programu – požádat o připomínky, případně doplnění
programu jednání,
Program:
1. Přivítání členů výboru, seznámení s programem jednání a jeho schválení.
2. Schválení zápisu z posledního jednání.
3. Kontrola plnění úkolů, přijatých usnesení z předchozích jednání a vyhodnocení
uskutečněných akcí.
4. Stav získávání nových členů a zaplacení členských poplatků. Stav přípravy na kontrolu
hospodaření.
5. Příprava turnaje v bowlingu v měsíci březen 2011.
6. Příprava návštěvy členů klub ve vinném sklípku v měsíci duben 2011.
7. Příprava návštěvy členů výboru klubu (členů klubu) do Plzně - návštěva klubu v Plzni
8. Informace – stav přihlášených na IDET 2011.
9. Úkoly ke zhotovení CD s fotografiemi za rok 2009 - 2010.
10. Úkoly na další období.
11. Různé.
- program byl všemi přítomnými schválen,
- zápis z jednání výboru zpracuje místopředseda p. Hrebíček.
Ad 2) Schválení zápisu z posledního jednání.
- zápis z předešlého jednání výboru byl každému členu výboru klubu zaslán v elektronické
podobě.
- předseda výboru se zeptal, zda někdo připomínky nebo výhrady k předloženému zápisu –
nikdo připomínky nevznesl,
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- předseda výboru klubu nechal hlasováním schválit zápis z předešlého jednání výboru klubu.
Zápis byl schválen všemi přítomnými.
- zápis založit do písemností klubu – archivovat – p. Raichl.
Ad 3) Kontrola plnění úkolů, přijatých usnesení z předchozích jednání a
vyhodnocení uskutečněných akcí.
- p. Vyňuchal - připravit a uskutečnit bowling členů klubu dne 17.2.2011. Bylo realizováno.
Přítomno 10 členů klubu. Velmi pěkná akce, dobrá hra i zábava. Informace na www
stránkách klubu. Za zveřejnění patří poděkování p. Ličkovi.
- p. Netušil – provést kontrolu hospodaření klubu za rok 2010. Zápis o výsledcích kontroly
předložit na jednání výboru dne 7.3.2011. – p. Netušil byl odvelen do kurzu na 2 měsíce.
Úkol proto nemohl ve stanoveném termínu splnit.
- p. Raichl – navázat kontakt s p. Klusáčkem z prezídia ČaSOD a projednat způsob a obsah
provedení kontroly hospodaření klubu. Úkol splněn nebyl. Nedošlo ke konzultaci s p.
Klusáčkem.
- p. Vyňuchal – spojit se s p. Mrázem (p. Šlimarem) a zpracovat zápis o předání funkce. Zápis
předložit na jednání výboru dne 7.3.2011. Úkol byl splněn. Zápis zpracován a bude založen
do evidence klubu - p. Raichl.
- p. Vyňuchal – navázat telefonicky a e-mailem kontakt s prezidentem ČaSOD p. Stojanem.
Informovat jej o činnosti klubu a plánovaných aktivitách. Navázat s prezidentem osobní
kontakt. Úkol byl splněn.
- p. Hrebíček – podle možností se zúčastnit plánovaného jednání prezídia ČaSOD 9.3.2011.
Jednání se zúčastní.
- p. Šlimar – připraví ukázku ostrých střeleb v III/2011- 23. – 24.3.2011. K tomu provede
dohovor se všemi zainteresovanými orgány a institucemi. Připraví písemně návrh programu,
který bude zaslán členům klubu, případně pozvaným hostům i s nezbytnými organizačními
opatřeními (čísla občanského průkazu, vyřešení povolení ke vstupu, podle potřeby
zveřejnění v rozkazech, atd. …). – Výbor klubu rozhodl, že klub ČaSOD při posádce
Vyškov se akce nebude účastnit.
- p. Hrebíček – připraví návrh pozvánky na střelby – po upřesnění střeleb od p. Šlimara. Akce
nebude realizována.
Ad 4) Stav získávání nových členů a zaplacení členských poplatků. Stav přípravy na
kontrolu hospodaření.
- do klubu podala přihlášku a vstupní členský příspěvek ve výši 300,- Kč zaplatila p. čet.
DENEMARKOVÁ,
- p. Karol Gmitro – zaplatil dne 7.2.2011 členský příspěvek ve výši 250,- Kč,
- na jednání výboru klubu byly předány peníze p. Hrebíčkovi za členský příspěvek za rok
2011 od p. Gája ve výši 250,- Kč,
- dne 7.3.2011 podal přihlášku do ČaSOD p. plk. gšt. Ing. Ján Kožiaka – velitel Velitelství
výcviku – Vojenské akademie. Zaplatil vstupní členský příspěvek 300,- Kč .
- dne 7.3.2011 podal přihlášku do ČaSOD p. doc., PhDr., RSDr. František Hanzlík, CSc.
Zaplatil vstupní členský příspěvek 300,- Kč .
- peníze za členské příspěvky odevzdá opět osobně p. Hrebíček na jednání prezídia ČaSOD
dne 9.3.2011. Potvrzení o předání peněz odevzdá p. Reichlovi.
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Ad 5) Příprava turnaje v bowlingu v měsíci březen 2011.
- turnaj v bowlingu se opět uskuteční ve čtvrtek dne 31.3.2011,
* sraz účastníků v 17,30 h,
* vlastní hra od 18,00 h - do 20,00 h,
- pozvánku připraví – p. Hrebíček,
- přihlášky potvrdit do 27.3.2011,
- dráhy a místa v restauraci zajistí p. Šlimar
- permanentu zajistí p. Vyňuchal
- diplomy a účastnické listy připraví p. Vyňuchal
- pozvat na hru již nového člena klubu p. Kožiaka,
- pozvat kaplana posádky p. Konečného – zajistí p. Vyňuchal,
- pozvat novou ředitelku Muzea Vyškovska – zabezpečí p. Hrebíček,
Ad 6) Příprava návštěvy členů klub ve vinném sklípku v měsíci duben 2011
- návštěva vinného sklípku v Pustiměři,
- termín návštěvy 14.4.2011 nebo 28.4.2011 – termín bude upřesněn po dohovoru s majitelem
sklípku,
- vinný sklípek objedná a dohovor s majitelem sklípku provede p. Hrebíček a p. Mráz,
- pozvánky zpracuje p. Hrebíček,
- odjezdy autobusů Vyškov – Pustiměř a zpět prověří p. Šlimar,
- možnosti taxislužby prověří – p. Raichl
- možnosti taxislužby Bednář - prověří – p. Gmitro.
- bude pozván kaplan posádky p. Konečný,
- detaily návštěvy vinného sklípku budou řešeny na příštím jednání výboru klubu.
Ad 7) Příprava návštěvy členů výboru klubu (členů klubu) v Plzni - návštěva klubu
v Plzni
- dne 3.3.2011 přišlo pozvání na návštěvu Klubu ČaSOD v Plzni:
- pozvání - AKCEPTUJEME v daném termínu, tzn. 20.5. – 21.5.2011
- delegace by měla mít 3 osoby
- složení delegace – vedoucí delegace
- člen delegace
- člen delegace
- složení delegace – předběžně p. Hrebíček, p. Gmitro. Předseda výboru klubu osloví ještě p.
Ličku, Bílského, Kupsu, Netušila – zda má někdo ze jmenovaných zájem se návštěvy
zúčastnit. Termín – do 25.3.2011.
- doprava – bude řešena následně po výběru členů delegace a možností,
- ubytování – bude řešeno s předsedou výboru klubu v Plzni,
- drobné upomínkové předměty pro klub – návrhy od členů klubu, možností klubu,
- náklady si každý člen delegace hradí sám,
- delegace připraví vystoupení a vystoupí na výročním jednání klubu ČaSOD v Plzni dne
21.5.2011.
Ad 8) Informace – stav přihlášených na IDET 2011
- o lístky na IDET 2011 projevili zájem – p. Hrebíček 4x, p. Gmitro – 2x, p. Bartoš – 2x, p.
Raichl – 3x, p. Bílský – 2x ??? CELKEM: 13 lístků .
- p. Hrebíček – požádá p. Maršíka o 13 lístků.
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- p. Vyňuchal – informoval, že další lístky mají možnost získat vojáci v rámci pracoviště.
Ad 9) Úkoly ke zhotovení CD s fotografiemi za rok 2009 - 2010.
- všichni členové klubu, kteří se účastnili akcí uložit fotky do „úschovny“ na internetu a zaslat
informaci p. Vyňuchalovi.
- p. Vyňuchal stáhne všechny fotky a vypálí na CD vypálí.
Ad 10) Úkoly na další období.
- realizovat – výše uvedené úkoly.
Ad 11) Různé.
- informace p. Vyňuchala o personálním zámyslu ke změně jeho pracoviště.
Jeho přemístění na nové pracoviště na VVP Doupov je v řešení. Zatím plní úkoly v posádce
Vyškov.
- v případě jeho přemístění musí výbor klubu uvažovat o změně ve funkci předsedy výboru
klubu. Situace není dobrá – po krátkém působení – opět nový předseda.
- p. Hrebíček – navrhl, aby novým předsedou výboru klubu byl p. Šlimar.
- p. Šlimar – uvedl k danému problému, že je ochoten zastupovat předsedu výboru opět do
výročního jednání, kde se zvolí nový předseda klubu.
- p. Hrebíček uvedl, že je nezbytné vytisknout a předat vytipovaným a perspektivním členů
klubu přihlášky do ČaSOD, tyto převzít vyplněné, včetně platby za vstupní členský poplatek
300,- Kč. Přihlášky a poplatek odevzdat prezídiu ČaSOD.
- oslovit zbývající členy klubu, kteří nezaplatili členský příspěvek za rok 2011 ve výši 250,Kč. Doposud nezaplatili p. Horváth, p. Smitek. Nezaplatil také p. Průcha – je nezaměstnaný
– a údajně chce z klubu vystoupit.???
- pokračovat v tvorbě www stránek – jejich neveřejné části – p. Lička
- p. Hrebíček – zpracovat zápis z jednání výboru klubu a zaslat jej p. Vyňuchalovi. Zabezpečí
opět jeho rozeslání ostatním členům klubu.
- další jednání výboru klubu bude 11.4.2011
Zpracoval – místopředseda
Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.

Předseda výboru klubu
kpt. Ing. Jaroslav Vyňuchal
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