
Zpráva o činnosti organizace za rok 2020 

Než přistoupím k samotném hodnocení činnosti za uplynulý rok zastavím se u dvou věcí: 

1) Kontrola plnění usnesení z poslední členské schůze: 

Z usnesení nebyl splněn bod č. 7.  - vytápění učebny (řeší se v současné době). 

2) Kontrola plnění schváleného plánu práce: 

Podařilo se uspořádat plánovaných šest zkouškových akcí. Vzhledem k problémům s covidem 

nebyl uspořádán klubový závod. Od výsadby živého plotu v zadní části areálu bylo nakonec 

upuštěno a vytápění učebny se řeší. Takže jedinou nesplněnou akcí je nátěr střechy na 

hospodářské kolně. 

 

A nyní k samotné zprávě  

Během roku se konalo celkem 37 organizovaných výcviků. Zkouškových akcí jsme letos 

uspořádali šest. Zkoušky Tart byly zrušeny pro nezájem. Dvakrát byl náš objekt zapůjčen 

k uspořádání akce jinému subjektu. S výjimkou bonitace byla naprostá většina účastníků na 

akcích z naší organizace. Na základě informací od výcvikářky splnili naši členové celkem 49 

zkoušek, což je proti předchozímu roku pokles o 5 zkoušek. Celkem se na zkouškové činnosti 

podílelo 16 našich členů, tedy o něco více než třetina členské základny.  Nejvíce zkoušek (10) 

letos složil Jiří Reizenthaler, v současné době již náš bývalý člen. Nejhodnotnější zkoušku ZVV 

3 složila Věra Bendová. Z hlediska hospodářského výsledku skončily všechny akce v kladných 

číslech. Výjimkou byla bonitace, která skončila v mírném deficitu.  

Kromě zkouškové činnosti jsem zaznamenal účast čtyř našich členů na závodech. 

Nejhodnotnějšího výsledku dosáhl již zmíněný Jiří Reizenthaler, který se stal Mistrem republiky 

v kategorii IGP 1 u plemene rottweiler. Vůbec nepochybuji o tom, že sportovních výsledků bylo 

dosaženo více, bohužel když se o nich nedozvím nemohou být zaznamenané. 

Za zmínku stojí ještě jeden výsledek a sice splnění podmínek pro udělení odznaku „vzorný 

výcvikář třetí třídy. Podmínky pro udělení tohoto ocenění splnil Ing. Ivo Chládek a v závěru 

roku ještě Věra Bendová. Odznak uděluje výcviková komise ČKS a protože v případě Ing. 

Chládka předseda KV ČKS zapomněl žádost odeslat, nebylo to dosud realizováno. U Věry 

Bendové je řízení ve stádiu podání žádosti. 

 

Z hlediska zajištění provozu organizace pro nás byla letos největší položkou úhrada faktury za 

kácení stromů a provedení náhradní výsadby. Další větší položkou pak byl nákup nové lednice. 

Nyní nás čeká ještě dokončení obnovy vytápění na učebně.  Zásadními položkami z hlediska 

příjmů organizace jsou především členské platby, příjmy z kurzů a dotace od Městského úřadu 

Lovosice.   

Pokud jde o kurzy poslušnosti v průběhu roku do nich nastoupilo 51 zájemců, rekordní byl 

zájem o podzimní kurz, do kterého přišlo celkem 26 osob, takže jsem byl nucen kurz rozdělit 

na dvě části. Bohužel i zde se nepříznivě projevil coronavirus, když kurz, který začal začátkem 

září není dosud dokončen a zbývají ještě tři lekce. Navíc od ledna měl být zahájen další kurz, 

což logicky zatím není možné.  



Coronavirová nákaza zřejmě ovlivnila i poměrně vysokou fluktuaci členské základny. 

K dnešnímu dni ukončilo činnost v klubu 8 lidí. Na druhé straně jsme měli možnost přivítat 10 

nových členů. 

V rámci brigádnické činnosti bylo letos odpracováno 429 hodin, z toho vlastní brigádnická 

činnost činila 307 hodin, v administrativní práci bylo vykázáno 61 hodin a stejně takový počet 

byl odpracován při organizaci akcí. Beze zbytku svojí brigádnickou povinnost vůči spolku 

splnilo 18 členů (na přehledu brigádnických hodin zelená pole).  

Důležitou součástí činnosti našeho spolku jsou kromě příjmů z členských poplatků a z kurzů i 

dotační zdroje. Již několik let jsme odkázáni pouze na dotaci ze zdrojů Městského úřadu 

Lovosice.  Ten byl v minulém roce o třetinu menší než v předchozích letech a činil 10 000,-Kč. 

Dotace je v současné době vyúčtovaná. Pro příští rok se objevila možnost získání dotace od 

Národní sportovní agentury, o kterou jsme již požádali, takže doufejme, že budeme úspěšní. 

Poslední oblastí, o které se chci zmínit je 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 Jiří Reizenthaler, který 

přislíbil v tomto pokračovat i poté co přešel do jiné organizace. Stále samozřejmě trvá i 

možnost odebírat krmivo i přímo od regionálního distributora p. Valachové, jen je potřeba, 

pokud zde budete s odběrem začínat, nahlásit, že jste členy našeho spolku.    

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

poděkoval všem, kteří se na těchto výsledcích podíleli.     

           Vápeník Pavel 

                                                                                                                                  předseda ZKO 
 

 


