
 

Zpráva o činnosti organizace za rok 2019. 

Sportovní činnost 

Během roku se konalo celkem 38 organizovaných výcviků. Zkouškových akcí jsme letos 

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

k uspořádání akce jinému subjektu, z toho jednou za úplatu. S výjimkou bonitace byla 

naprostá většina účastníků na akcích z naší organizace. Na základě informací od výcvikářky 

splnili naši členové celkem 54 zkoušek, což je proti předchozímu roku více o 21 zkoušek a je to 

pravděpodobně rekord za celou dobu existence našeho spolku. Celkem se na zkouškové 

činnosti podílelo 18 našich členů, tedy téměř polovina členské základny.   Nejvíce zkoušek letos 

složily Věra Bendová (9 zkoušek) a Lenka Fraňková (8 zkoušek se dvěma psy). Za 

nejhodnotnější zkoušky lze považovat dvě zkoušky ZVV 2 o které se zasloužily Zděnka Novotná 

a Věra Bendová. Z mého pohledu je potěšující, že v současné době máme v organizaci několik 

mladých perspektivních zvířat v rukou již celkem zkušených kynologů a lze tedy předpokládat, 

že na letos dosažené výsledky bude brzy navázáno i v závodní činnosti. 

Z hlediska hospodářského výsledku skončily všechny akce v kladných číslech. Výjimkou byla 

bonitace, která skončila v mírném deficitu.  

Kromě zkouškové činnosti jsem zaznamenal účast šesti našich členů na celkem osmi závodech. 

Celkem osmkrát z toho bylo umístění na bedně. Konkrétně se jednalo o tyto výsledky. Petr 

Stáňa se psem Eddie, obranářský závod v Litoměřicích – 3 místo. Zděnka Novotná se psem 

Gucci na závodě Otvírání studánek v kategorii ZMT – 2. místo a následně na závodě Zavírání 

studánek ve dvojici s Helenou Pšeničkovou v kategorii ZVV1 rovněž 2. místo. Míra Lisec 

v kategorii ZMT – 3 místo a v neposlední řadě Luboš Nergl na závodech v Brně v kategorii 

ZMMP – 2. místo, se psem Diesel, kategorii ZMP1 na stejné akci Luboš se psem Camaro vyhrál 

a to samé se mu povedlo na závodě Praha-Libeň, kde vyhrál kategorii ZZO, tentokrát se psem 

Tano.   

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

opět 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. Celkem se soutěže zúčastnilo 17 soutěžních týmů. Poprvé letos 

posuzoval oddíl B a C aprobovaný rozhodčí. I když nás k tomuto rozhodnutí trochu donutily 

vnější okolnosti, myslím si, že se tento model osvědčil a mohli bychom v tom pokračovat i 

v dalších ročnících. V kategorii ZZO 1 si pomyslnou palmu vítězství odnesl Pavel Dykast s fenou 

Zarra, druhá byla paní Bartošová s fenou Beileys a třetí skončil Karel Vild se psem Gass.  

V kategorii ZVV1+ pak bylo pořadí následující: První – Ivo Chládek s fenou Aida, druhá Helena 

Pšeničková s fenou Arisa a třetí Věra Bendová se psem Ronie.   

Na závěr této části zprávy musím ještě zmínit individuální úspěch paní Heleny Pšeničkové, 

která splnila kritéria pro udělení odznaku ČKS „Vzorný výcvikář – III. třídy“. Tento odznak jí byl 

také ke konci loňského roku výcvikovou komisí ČKS udělen. 

Ostatní činnost 

V roce 2019 jsme byli nuceni řešit některé neodkladné práce týkající se údržby a obnovy 

zařízení, které postupně vykrystalizovaly zejména v průběhu roku 2018. Je potěšitelné, že se 



nám podařilo prakticky všechny tyto problémy v průběhu uplynulého roku vyřešit. Jednalo se 

o výměnu vodoměru, výměnu kamen v klubovně, generální rekonstrukci kladiny a obměnu 

překážky typu A. Finančně nejnáročnější pak byla výměna hlavní brány a přilehlé branky. 

Všechny tyto akce se podařilo úspěšně provést. Navíc byl obnoven nátěr na kotcích a v běhu 

je kácení stromů, kde jsme po vydání souhlasu z odboru životního prostředí již provedli 

náhradní výsadbu a zbývá provést samotné kácení což by mělo proběhnout v době 

vegetačního klidu profesionální firmou s kterou je podepsaná smlouva. 

Vzhledem k neúnosné ceně za údržbu sekaček a křovinořezu jsme byli nuceni v tomto směru 

přijmout úsporné opatření a běžnou údržbu těchto strojů budeme v budoucnu provádět 

pravděpodobně svépomocí. 

 Velký význam nejen pro finanční zabezpečení činnosti našeho spolku má pořádání kurzů 

poslušnosti pro veřejnost. V loňském roce jsem po Heleně Pšeničkové převzal vedení a 

organizaci těchto kurzů. Proběhly celkem tři kurzy a jeden kurz byl dokončován z roku 2018. 

Celkem třemi kurzy prošlo 53 osob. Musím konstatovat, že se plně osvědčilo nabírání kurzistů 

v jednom termínu. Stejně tak jako provádění kurzů mimo vlastní cvičiště, vedení kurzu jen 

jedním lektorem a případné přesouvání termínu konání než rovnou jejich rušení. V rámci 

zlepšování práce v tomto směru jsem ještě ve spolupráci s Martinou Vospálkovou nechal 

umístit na web dotazník spokojenosti zákazníků. Bohužel to zatím nemělo žádný efekt. Letos 

se z kurzistů „vyklubalo“ osm nových členů našeho klubu což, je zdaleka nejvyšší počet. Čas 

ukáže, jestli šlo jen o shodu okolností nebo trvalý jev. Každopádně dlouhodobě jde naše 

organizace proti celkovému trendu kdy, zatímco počet členů ČKS dlouhodobě mírně klesá, 

nám se daří členskou základnu každoročně o několik lidí rozšířit.  

Nedílnou součástí činnosti naší organizace je i zajišťování dotací. V současné době dosáhneme 

jen na dotace ze strany MěÚ Lovosice. V loňském roce jsme opět obdrželi dotaci ve výši 

15000,-Kč. Vyúčtování této dotace bylo zasláno na konci uplynulého roku. Je třeba otevřeně 

přiznat, že bez těchto peněz by naše hospodaření za rok 2019 pravděpodobně skončilo 

v deficitu.   

Brigády – podle dostupných záznamů bylo letos odpracováno 516,5 hodin. Z toho 373 bylo 

odpracováno tzv. fyzicky a zbývajících 143,5 bylo odpracováno při organizaci a přípravě akcí a 

při zajištění chodu organizace. Brigádnickou povinnost beze zbytku splnilo celkem 22 členů.   

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 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.  Pokud jsem dobře 

informován měli by největší odběratelé obdržet letos od firmy Euroben s.r.o. i nějaké oblečení.   

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 
 


