
Zpráva o činnosti Kynologického klubu za rok 2022 

V uplynulém roce se ještě do určité míry projevily dopady covidové pandemie a to především 

z hlediska aktivity členské základny, kdy se dosud nepodařilo plně do práce zapojit větší počet 

členů kteří by se věnovali výcviku psa. Druhý rok po sobě došlo rovněž k poklesu členské 

základny i když se nejednalo o pokles nijak dramatický. Můžeme jen doufat, že současné 

nepříznivé trendy, které v naší společnosti panují, zejména drahé energie a vysoká inflace 

nebudou činnost naší organizace negativně ovlivňovat v nejbližší budoucnosti. 

Přes tyto ne zrovna příznivé okolnosti fungoval klub přibližně tak, jak jsme byli zvyklí 

v předchozích letech. Během roku se naši členové sešli více než čtyřicetkrát ke společným 

tréninkům. Přitom se nám celkem dobře podařilo nahradit absenci naší dlouholeté výcvikářky 

Zděnky Novotné, která byla nucena tuto činnost ze zdravotních důvodů přerušit. Díky aktivitě 

našich členek Věry Bendové a Ivety Hajné byla organizace společných tréninkových jednotek 

zajištěna, tak jak byli naši členové zvyklí v minulých letech. Toto nám nakonec umožnilo 

uspořádat během roku sedm zkouškových akcí a na konci roku i klubový závod. Zkoušek se 

v naší organizaci účastnilo celkem 61 týmů jak z naší organizace, tak i z jiných klubů. Naši 

členové složili na těchto akcích 28 zkoušek nejrůznější obtížnosti a dalších 12 zkoušek potom 

členové naší základní organizace složili jako hosté při akcích v jiných klubech. Nejvíce zkoušek 

složil Pavel Vápeník se svojí fenou Německého ovčáka Nessy Niva, celkem osm. Portfolio 

nejhodnotnějších zkoušek se podařilo složit JUDr. Heleně Pšeničkové, která rovněž s fenou 

plemene Německý ovčák složila mimo jiné všestrannou zkoušku druhého stupně podle 

Národního zkušebního řádu, speciální stopařskou zkoušku prvního stupně podle téhož 

zkušebního řádu a rovněž speciální stopařskou zkoušku prvního stupně podle mezinárodního 

zkušebního řádu IGP a podle téhož řádu ještě všestrannou zkoušku třetího stupně. Za zmínku 

ještě stojí složení čtyř speciálních obranářských zkoušek prvního stupně podle Národního 

zkušebního řádu složených našimi členy na jedné akci a šest zkoušek složených podle 

zkušebního řádu TART. Celkem se na zkouškové činnosti podílelo 13 našich členů.  

Kromě zkouškové činnosti se někteří naši členové účastnili během roku i nejrůznějších soutěží 

a závodů. Na tyto akce musí mít člověk nejen dobře připraveného psa, ale potřebuje i trošku 

toho závodního štěstí. Díky našim členům jsme měli zastoupení na závodech v Lenešicích, 

Prackovicích, Litoměřicích, Libochovicích ale mimo kraj i v Novém Strašecí, v Praze Břevnově, 

na Přední Kopanině nebo ve Zbraslavi u Brna. Nejpilnějším závodníkem byl jako obvykle Luboš 

Nergl, který se jediný v naší organizaci věnuje výcviku malých plemen. Letos závodil hned se 

třemi svými svěřenci a na pomyslnou bednu mu to vyšlo dvakrát. Se psem Tano obsadil třetí 

místo ve Zbraslavi u Brna a se psem Diesel zvítězil v Praze v Břevnově. Medailová umístění pro 

nás ještě získali Pavel Vápeník třetí místo v kategorii ZMT na memoriálu Mirka Vágnera v 

Libochovicích a Lenka Fraňková ve vloženém závodě na Mistrovství republiky Velkých kníračů 

v kategorii SPr1, kde byla druhá. Nejhodnotnějšího výsledku pak dosáhla Věra Bendová, která 

v kategorii IGP 3 obsadila na závodě v Litoměřicích třetí místo.  

Na závěr této části ještě stručně výsledky našeho domácího klubového závodu. Jako každý rok 

i letos se soutěžilo ve dvou kategoriích. V kategorii ZZO zvítězil Tonda Bednařík s plným 

počtem bodů se svým dlouhosrstým Německým ovčákem Sinem. Druhá byla paní Irena 

Bartošová s fenou Teuwerena Frenn a třetí byl náš mládežník Dany Friců s německým ovčákem 



Ragnar. V kategorii ZVV1 bylo zastoupeno jen plemeno Německý ovčák a dopadlo to 

následovně. První místo Ing. Ivo Chládek s fenou Cassy, druhá Šárka Blahutová s fenou Merida 

a třetí Jaroslava Škůrková s dlouhosrstou fenou Caiwa. 

Kromě výcviku a závodění se naši členové věnují samozřejmě i výstavní a chovatelské činnosti. 

Bohužel v tomto případě reprezentuje člověk sám sebe, případně chovatelskou stanici a 

nikoliv mateřský klub, takže se o těchto výsledcích často ani nedozvíme. Takže mohu uvést jen 

to s čím se nám naši členové pochlubili. Na bonitaci Německých ovčáku v Prackovicích se z naší 

organizace prezentovali dvě feny a sice Nessy Niva z Labských strání Pavla Vápeníka a Merida 

z Heranovy vily Šárky Blahutové. Obě feny bonitaci úspěšně splnily a byly zařazeny do 

výběrového chovu v první třídě. Nejhodnotnějšího výstavního výsledku potom zřejmě dosáhla 

paní Lenka Fraňková s fenou Velkého knírače Nathaly Sluneční paprsek, která během letošní 

sezóny splnila podmínky pro udělení titulu Šampion Slovenska a Interšampion. 

Pokud jde o mimosportovní výsledky tak na tamto poli se nám především podařilo dokončit 

osvětlení cvičební plochy, takže v zimních měsících je možné provádět trénink i v pozdější 

odpolední době. Toto bylo využíváno zejména při čtvrtečním nácviku obrany. 

Sluší se zmínit i to co se nám nepodařilo. Bohužel jsme přišli o jediného sponzora, kterým byla 

firma Euroben s.r.o. Sice je možné nadále odebírat krmení Happy dog za zvýhodněnou cenu, 

ale další benefity jako oblečení a dotování cen  klubového závodu již není možné. To bylo i 

jedním z důvodů proč letošní hospodaření našeho spolku skončilo záporným výsledkem, 

protože ceny na závod jsme musely pořídit z klubových prostředků. Náklady činily přibližně 

5000,-Kč. Dalším nepříjemným a neplánovaným výdajem byl vzniklý nedoplatek na vodném ve 

výši více než 3000,-Kč. Důvodem bylo skokové zvýšení spotřeby vody. Pro další období bude 

jedním z hlavních úkolů stabilizovat hospodaření klubu a pokud možno vrátit se opět 

k přebytkovému hospodaření. Proto bychom neměli plánovat pro letošní rok žádné investiční 

akce. 

Finance našeho klubu jsou pokrývané ze tří zdrojů. Jsou to členské platby, příjmy z kurzů a 

dotace poskytovaná Městským úřadem Lovosice. Zatím se nám nepodařilo získat žádnou 

dotaci od Národní sportovní agentury. V tomto případě částečně pro administrativní 

náročnost a částečně pro okruh dotací, které jsou touto organizací vypisované. 

Ještě se krátce zastavím u kurzů. V uplynulém roce bylo pro kurzisty provedeno během roku 

celkem 61 lekcí. Kurzy během roku prošlo 60 lidí. Kurzy jsou tak pro nás hlavním zdrojem 

příjmů. V současné době jsem bohužel musel přistoupit k odkladu zahájení kurzu a pozoruji i 

určitý pokles zájmu ze strany veřejnosti. Doufám, že se nejedná o trvalý trend. 

Moje poslední poznámka bude věnovaná brigádnické činnosti. Letos se na brigádách podílelo 

celkem 30 členů. Dá se tedy říci, že celá členská základna. Bylo odpracováno 463,5 brigádnické 

hodiny. Plně se se svou povinností vypořádalo 16 členů. 

Nakonec se ještě sluší zmínit, že jsme v loňském roce obdrželi od městského úřadu Lovosice 

dotaci na činnost ve výši 12 000,-Kč. 

Děkuji za pozornost. 

Vápeník Pavel, předseda ZKO  



 


