
Zpráva o činnosti organizace za rok 2021 

Než přistoupím k samotném hodnocení činnosti za uplynulý 

rok zastavím se u dvou věcí: 

1) Kontrola plnění usnesení z poslední členské schůze: 

Konstatuji, že usnesení z loňské členské schůze bylo 

splněno. 

2) Kontrola plnění schváleného plánu práce: 

Podařilo se uspořádat dvě zkouškové akce nad původní 

plán. Nebyly vybudovány podle původního plánu stabilní 

plenty. Otázka je zda bychom neměli od tohoto úmyslu 

ustoupit. Ostatní úkoly plánu činnosti byly splněné.  

 

A nyní k samotné zprávě  

Během roku se konalo celkem 24 organizovaných výcviků. Toto 

číslo bylo výrazně ovlivněno covidovou pandemií, kdy bylo 

cvičiště až do začátku května oficiálně uzavřeno. Covid se 

negativně projevil i na nízké účasti po znovuotevření cvičiště a 

nakonec i na výrazném poklesu členské základny o čemž se 

zmíním později. Zkouškových akcí jsme letos uspořádali osm. 

Jednalo se o dvoje zkoušky podle zkušebního řádu KJ Brno a o 

šest zkoušek dle zkušebních řádů NZŘ, IGP. Je to o dvě více než 

bylo původně plánováno. To by sice mohlo být potěšitelné, ale 

na druhou stranu je potřeba přiznat, že část těchto akcí byla 

obsazena málo a bez účasti cizích členů by nemohla ani 

proběhnout. V následujícím období bude potřeba zkouškové 

akce plánovat s velkým rozmyslem, protože za případné 

zrušení nám nově ze strany ČKS hrozí sankce. Jedenkrát byl 

objekt zapůjčen k uspořádání akce jinému subjektu a občas zde 



byl pořádán nácvik poslušnosti panem Farkačem. Nově by se 

tento výcvik měl konat na základě uzavřené smlouvy o 

pronájmu, což by mělo především eliminovat případné 

konfliktní situace vznikající v souvislosti s tímto výcvikem. Chci 

věřit tomu, že pokud budou obě smluvní strany řádně 

dodržovat nastavená pravidla, bude vše probíhat k 

oboustranné spokojenosti. Naposledy jsme byli v uplynulé 

sezóně pořadatelem bonitace Německých ovčáků. Výbor ZKO 

rozhodl v dalších letech tuto akci nepořádat. Poslední bonitace 

sice dopadla po finanční stránce celkem vyrovnaně, v 

předchozích letech byla ale bonitace finančně vždy ztrátová. 

Kromě finanční ztráty nás k tomuto rozhodnutí vedly i další 

důvody, které případně vysvětlím osobně. Na základě 

informací od výcvikářky splnili naši členové celkem 46 zkoušek, 

což je proti předchozímu roku pokles o tři zkoušky a proti 

sezóně 2019 pokles o osm zkoušek. Celkem se na zkouškové 

činnosti podílelo 13 našich členů, což je méně než jedna třetina 

současné členské základny. Nejvíce zkoušek (sedm) složili 

pánové Chládek a Vápeník. Oba se dvěma fenami. 

Nejnáročnější zkoušku z hlediska obrany složila Věra Bendová 

ZPO2. Naopak nejnáročnější zkoušku z hlediska pachových 

prací složila Zděnka Novotná SPT3 a nejzvláštnější zkoušku 

složil Luboš Nergl -  OBZ. V tomto případě jde o zkoušku podle 

zkušebního řádu obedience podle něhož nikdo jiný v naší 

organizaci necvičí.  Kromě zkouškové činnosti jsem zaznamenal 

pouze jeden výsledek našeho člena na závodech. To byl již 

zmíněný Luboš Nergl, který při skládání výše zmíněné zkoušky 

obsadil třetí místo. Z dalších výsledků jsem zachytil jen 

výsledek výstavy Ivo Chládka s fenou Cassy na výstavě v Novém 

Boru - hodnocení výborná. Tato fena rovněž úspěšně splnila 



bonitaci a byla zařazena do první třídy chovnosti. Je mi jasné 

že těchto výsledku naši členové dosáhli více, ale když se o nich 

nedozvím nemohou být zaznamenané. 

Z hlediska zajištění provozu organizace pro nás byla letos 

největší položkou úhrada faktury za za nákup a montáž 

topných panelů na učebně a v závěru roku potom montáž 

elektronického zabezpečovacího systému. Další větší položkou 

byla úhrada výkopových prací za účelem provedení osvětlení 

cvičební plochy.  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 proběhlo celkem 

48 lekcí. Tohoto čísla bylo dosaženo proto, že po část roku 

probíhaly dva kurzy najednou vzhledem k velkému počtu 

zájemců. Proběhlo také pět lekcí tzv. pokračovacího kurzu. 

Celkem prošlo kurzy 90 zájemců.  

To je pravděpodobně do budoucna těžko překonatelné číslo. 

Jak jsem se již zmínil výše, coronavirová nákaza výrazně 

ovlivnila úbytek členské základny. K dnešnímu dni ukončilo 

členství 11 osob, což je zhruba čtvrtina členů. V současné době 

má naše organizace 32 členů. V této souvislosti se ukázalo jako 

velmi prozíravé opatření, kdy byli členové vyzvání k zaplacení 

základního členského poplatku již v měsíci prosinci. Toto nám 

ušetřilo 3850,-Kč, které bychom jinak zbytečně odvedli na ČKS. 

Proto předpokládám, že budeme v této praxi pokračovat i 

letos. 

V rámci brigádnické činnosti bylo letos odpracováno 474 

hodin, z toho vlastní brigádnická činnost činila 316,5 hodiny,  a 

v administrativní  a organizační práci bylo vykázáno 157,5 



hodiny. Beze zbytku svojí brigádnickou povinnost vůči spolku 

splnilo 14 členů.   

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.  I v roce 2021 došlo ke snížení této dotace a obdrželi 

jsme částku 7100,-Kč. Měli jsme možnost získat dotaci i od 

NSA. Bohužel přes veškerou snahu a i on line komunikaci s 

pověřeným pracovníkem této organizace se mi nepodařilo 

splnit všechny jejich administrativní požadavky, takže jsme 

dotaci nezískali.   

Nakonec ještě krátkou poznámku ke klubovému závodu. Po 

roční pauze jsme opět závod uspořádali. I tato akce byla 

poznamenaná nižší účastí. Zvláště v kategorii ZZO, kde byli jen 

tři soutěžící. V této kategorii zvítězil Lukáš Mařan, následován 

paní Topolovou a paní Steifovou. V hlavní kategorii závodilo 9 

členů a pořadí bylo následující. První místo Věra Bendová, 

druhá Šárka Blahutová a třetí Helena Pšeničková. Bohužel 

výsledky této kategorie byli negativně ovlivněny porušením 

daných propozic ze strany rozhodčího. Tato akce je již tradičně 

z velké části sponzorována firmou Euroben s.r.o. od které 

někteří naši členové odebírají za zvýhodněnou cenu krmivo i 

během roku. 

Tolik letošní zpráva o činnosti naší organizace a našich členů. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na těchto 

výsledcích podíleli. Případné dotazy ke zprávě jakož i k dalším 

zaslaným informacím zodpovím na členské schůzi.     

           Vápeník 

Pavel 



                                                                                                                                  

předseda ZKO 

 

 


