
 Zpráva o činnosti organizace za rok 2017. 

Sportovní činnost 

Během roku se konalo celkem 36 organizovaných výcviků. (v roce 2016 to bylo 32 výcviků a 

v roce 2015 39). Kurzů bylo uspořádáno celkem 41. (V roce 2016 to bylo – 33 a rok před tím 

44). Zkouškových akcí jsme letos uspořádali 6. Dvakrát byla cvičební plocha pronajata o 

výcvikový den jiným subjektům a jednou se zde konala chovatelská akce – bonitace NO. 

S výjimkou bonitace byla naprostá většina účastníků na akcích z naší organizace. Na základě 

informací od výcvikářky splnili naši členové celkem 25 zkoušek, což je pokles proti 

předchozímu roku o 12 zkoušek. Proti roku 2015 je to pokles dokonce o 20 zkoušek. Celkem 

se na zkouškové činnosti podílelo 12 našich členů, což je přibližně třetina členské základny.   

Nejvíce zkoušek letos složila Iveta Hajná – celkem 5. Za nejhodnotnější zkoušku lze považovat 

zkoušku IPO 3 složenou Ivo Chládkem. Pokud jde o úspěšnost na zkouškách, tak na 

zkouškách KJ Brno bylo dosaženo úspěšnosti 83,3%. Na zkouškách dle Národního zkušebního 

řádu bylo dosaženo úspěšnosti 72,7 a na zkouškách dle MZŘ byla úspěšnost 75%. Tato čísla 

jsou ve všech případech nadprůměrná a čas ukáže, jestli se nám je podaří udržet.   

Z hlediska hospodářského výsledku skončily celkem tři akce v záporných číslech. Jednalo se o 

letní zkoušky – rozhodčí p. Jonáš.  Podotýkám, že všichni účastníci byli na těchto zkouškách 

úspěšní. Další akcí, která dopadla finančně špatně, byla bonitace NO, kdy se plně projevila 

úprava bonitačního řádu u tohoto plemene. Tato akce mohla skončit finančně ještě hůře, 

nebýt výborných vztahů s manželi Valachovými, když se Ivan Valach jako figurant nenechal 

zaplatit. Poslední akcí, která finančně nedopadla, byly poslední zkoušky. Rozhodčí p. 

Angelová.  Celkově dopadly uspořádané akce s mírným finančním ziskem – přibližně 700,-Kč.  

Kromě zkouškové činnosti jsem zaznamenal účast dvou našich členů na závodech. Byl to Petr 

Stáňa se psem Edie v kategorii ZM na závodech v Litoměřicích (4 místo) a Luboš Nergl, který 

na třech akcích se čtyřmi psy obsadil 2 x třetí a dvakrát první místo.  

Každoročním vyvrcholením nejen závodní činnosti je pro nás klubový závod. Letos se 

soutěžilo ve dvou kategoriích a sice, v kategorii ZZO1 a v kategorii ZVV 1, s tím, že psi kteří 

mají složenou vyšší zkoušku než ZVV 1 prováděli oddíl B a C podle té nejvyšší všestranné 

zkoušky, kterou mají se psem složenou. Z mého pohledu se domnívám, že se toto opatření 

osvědčilo a přispělo k regulérnosti soutěže. Obě dvě kategorie byly obsazeny stejným 

počtem soutěžících – 7.  V kategorii ZZO 1 zvítězil Luboš Nergl se psem Quentin, před Anetou 

Peškovou s fenou Enya a Irenou Kopřivovou s fenou Izabel. Cenu pro nejmladšího závodícího 

psa v této kategorii dostala Věra Bendová za psa Ronnie. V kategorii ZVV 1 bylo pořadí 

následující. První místo Ivo Chládek – s fenou Aida, druhé místo Karel Vild se psem Blek a 

třetí místo Věra Bendová se psem Ozzy. Cenu pro nejmladšího soutěžícího psa v této 

kategorii obdržela Iveta Hajná za psa Willy.   

Ostatní činnost 

Zde považuji za vhodné se zmínit o celkové rekonstrukci vnitřních prostor objektu. Což byla 

akce, která byla v uplynulém roce dokončovaná a která mimo jiné zapříčinila dočasnou 



platební neschopnost organizace a nakonec i kontrolu ze strany FÚ. Neplánovaně vyvstala 

v uplynulém roce potřeba úpravy parkovací plochy před areálem, což se podařilo zvládnout 

bez výraznějších problémů.  Další významnou položku nutnou pro zajištění chodu organizace 

bylo zajištění dotací ať už ze strany MěÚ Lovosice, nebo ze strany ČKS. Bohužel v tomto 

směru nás čekají zřejmě horší časy.   

Nicméně, myslím, že mohu s klidným svědomím konstatovat, že materiálně technická 

základna našeho spolku je nyní na velmi dobré úrovni, což ovšem neznamená, že bychom 

měli v tomto směru, jak se říká usnout na vavřínech. 

Brigády – podle dostupných záznamů bylo letos odpracováno 572 hodin. Brigádnickou 

povinnost beze zbytku splnilo celkem 21 členů. Brigádnické hodiny byly odpracovány při 

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

kynologických akcí a v rámci pomoci při realizaci dvou výše zmíněných investičních 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. Dovoz krmiva pro 

zájemce provádí hospodář organizace J. Reizenthaler, přičemž máte možnost si krmivo 

odebírat i individuálně přímo od distributora p. Valachové. Částku, za kterou jsme v loňském 

roce odebrali krmivo bohužel zatím neznám.   

Dotace – za rok 2017 jsme získali dotaci od MěÚ Lovosice ve výši 13 000,-Kč. Tato dotace je 

proúčtovaná a potřebné doklady byly odevzdány v závěru roku na příslušné oddělení MěÚ 

Lovosice. Od ČKS máme předběžně přislíbeno 20 000,- Kč. Potřebné doklady byly rovněž 

odevzdány (začátkem listopadu) a v současné době se zřejmě čeká na schválení ze strany 

MŠMT.  

Kurzy - Během roku 2017 prošlo našimi kurzy 41 osob.   

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

poděkoval všem, kteří se na těchto výsledcích podíleli.     

Děkuji Vám za pozornost. 

Vápeník Pavel 

předseda ZKO 

 


