
Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 

Sportovní činnost 

Během roku uspořádala naše organizace 9 zkouškových akcí. Je potěšitelné, že na několika 

akcích jsme zkoušky dokázali naplnit sami. Pokud jde o úspěšnost, zažili jsme zkouškové 

akce, kdy byli všichni účastníci úspěšní, ale také akci, kdy splnil zkoušku jen jeden z nás. Na 

základě informací od výcvikářky splnili naši členové celkem 44 zkoušek. Na zkouškové 

činnosti se podílelo celkem 18 našich členů. Nejvíce zkoušek složil ing. Chládek se dvěma 

fenami celkem 9 zkoušek. Nejvíce zkoušek s jedním psem složila Dr. Šebková – 6. 

Nejhodnotnější zkoušku složila Věra Bendová – ZVV 2.  Pokud jde o úspěšnost na zkouškách, 

tak nejlepší úspěšnost byla dosažena na zkouškách dle zkušebního řádu KJ Brno – 92,3%, 

dále to byly zkoušky Tart – 62,5%, zkoušky dle národního zkušebního řádu – 61,9% a nejnižší 

úspěšnost byla na zkouškách dle zkušebního řádu IPO – 51,9%. Průměrná úspěšnost našich 

členů na zkouškách potom byla 63,8%.  

Podotýkám, že se jedná jen o zkoušky složené našimi členy na našich akcích. Je mi známo, že 

někteří naši členové složili i zkoušky na akcích v jiných organizacích (např. Dr. Nergl). O tomto 

však nemám dokonalý přehled, proto tyto složené zkoušky neuvádím.   

Z hlediska hospodářského výsledku skončily v kladných číslech všechny letošní zkouškové 

akce. 

Kromě zkouškové činnosti se někteří naši členové objevili i na několika kynologických 

závodech. Podle záznamů které mám k dispozici se na této činnosti podíleli především dva 

naši členové a sice Luboš Nergl a Miroslav Lisec. Zatímco Míra proměnil své čtyři starty 

s Gerou v kategorii ZM v jedno vítězství a dvě třetí místa.  Luboš startoval na závodech hned 

se třemi psy. S belgickým ovčákem Qentinem obsadil druhé místo v kategorii ZZO na 

závodech v Litoměřicích a byl s ním třetí na mistrovství belgických ovčáků v obedience 

v kategorii OBZ. S trpasličím pinčem Camaro pak porazil na Nehybově memoriálu sám sebe, 

když vyhrál před svým druhým psem paterdale teriérem ENNY.    

Každoročním vyvrcholením nejen závodní činnosti je pro nás klubový závod. Letošní ročník, 

proběhl ve dvou kategoriích plus jedné vložené. Závodu se letos účastnilo méně závodníků 

než v předešlých letech. Nejlépe byla obsazena kategorie ZM, kde slavil vítězství Luboš Nergl, 

před Irenou Bartošovou a Mírou Liscem. Ve vložené kategorii obrana podle ZM pak vyhrál 

Míra Lisec. V nejvyšší kategorii ZVV 1 se letos prezentovali jen čtyři závodníci a pomyslnou 

palmu vítězství si odnesl Ivo Chládek s Aidou před Věrou Bendovou. Třetí byl opět Ivo 

Chládek se svojí druhou fenou.  

Chovatelství 

Z chovatelských akcí se naše činnost omezuje na každoroční pořádání bonitace NO. 

V uplynulé sezóně tomu nebylo jinak. Akce měla obvyklý počet účastníků i obvyklý průběh.  



Naši členové se samozřejmě se svými psy účastní řady výstav i jiných chovatelských akcí. 

Bohužel o této činnosti nemám absolutně přehled, takže jen co se mi doneslo, nebo podařilo 

vypátrat na nejrůznějších webech. O výstavách jen okrajově, uvedu především zvířata, o 

kterých vím, že byla v loňském roce zařazena do chovu. Byli to fena Beilyes (Belgický ovčák) – 

majitelka p. Bartošová, její sestra – Brendy – majitelka Adéla Vostrá. Dále jedinci plemene 

howavart – Arnie a Atischa paní Kozlíkové (pes Arnie navíc vyběhal titul Slovenského 

šampiona krásy), fena Ambra téhož plemene paní Šírkové, fena německého ovčáka Aida – 

pana Chládka. V dlouhodobé soutěži byla fena Gwen Jiřího Reizenthalera vyhodnocena jako 

nejúspěšnější mladá výstavní fena v sezóně 2015 u plemene rottweiler. V obdobné soutěži 

tohoto plemene pak pes Mord J. Reizenthalera obsadil mezi dospělými psy druhé místo.   

Ostatní činnost 

Brigády – podle dostupných záznamů bylo letos odpracováno 492 hodin. Brigádnickou 

povinnost beze zbytku splnilo celkem 18 členů. Brigádnické hodiny byly odpracovány při 

běžné údržbě našeho areálu a při zajišťování chodu organizace a při přípravě a pořádání 

kynologických akcí.  

Sponzoring – jediným sponzorem naší ZKO zůstává firma Euroben s.r.o., od které můžeme za 

zvýhodněné ceny odebírat krmivo a která sponzoruje náš klubový závod. Částku, za kterou 

jsme v loňském roce odebrali krmivo bohužel zatím neznám, nic méně za provedený odběr 

jsme opět v  rámci sponzorské smlouvy obdrželi deset kusů tréninkového oblečení podle 

požadavků jednotlivých členů a dále ceny na klubový závod. Rozdělení oblečení bude 

provedeno po skončení schůze. 

Dotace – za rok 2015 jsme získali dotaci pouze od ČKS a to ve výši 25 500,-Kč. 

Kurzy 

Během roku 2015 prošlo našimi kurzy 37 osob.   

Tolik letošní zpráva o činnosti naší organizace a našich členů. Závěrem mi dovolte, abych 

poděkoval všem, kteří se na činnosti naší organizace podíleli ať už jako výcvikáři, figuranti, 

vedoucí akcí, nebo jinou pomocí.     

Děkuji Vám za pozornost. 

Vápeník Pavel 

předseda ZKO 

 

 


