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Zpráva o činnosti organizace za rok 2018.
Sportovní činnost
Během roku se konalo celkem 37 organizovaných výcviků. Zkouškových akcí jsme letos
uspořádali 6. Jedenkrát byla cvičební plocha pronajata o výcvikový den jinému subjektu 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 33 zkoušek, což je proti předchozímu roku více o 8 zkoušek. Celkem se na
zkouškové činnosti podílelo 13 našich členů, což je přibližně třetina členské základny.
Nejvíce zkoušek letos složily Iveta Hajná, Zděnka Novotná a Věra Bendová – shodně 4
zkoušky. Za nejhodnotnější zkoušky lze považovat zkoušky složené Ivo Chládkem – ZPO 1 a
ZPS 1.
Z hlediska hospodářského výsledku skončily všechny akce v kladných číslech. Výjimkou byla
bonitace, která skončila v mírném deficitu.
Kromě zkouškové činnosti jsem zaznamenal účast pěti našich členů na závodech.
Nejhodnotnějšího umístění dosáhla Iveta Hajná na závodech v Litoměřicích (třetí místo
v kategorii ZZO a především Luboš Nergl na celostátních závodech malých plemen MSKS, kde
se svými psy obsadil první a druhé místo v kategoriích ZMMP a ZMP1.
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 15 soutěžních týmů.
V kategorii ZZO 1 zvítězila paní Guderová se psem Falko, před paní Bartošovou s fenou
Baileys a Martinem Vildem se fenou Bela. V kategorii ZVV1+ pak bylo pořadí následující:
První – Iveta Hajná, pes Willy, druhá Věra Bendová pes Ronnie a třetí Ivo Chládek, fena Aida.
Ostatní činnost
V letošním roce jsme neprováděli žádnou větší akci investičního charakteru. Bylo započato
s obměnou překážek a byl zprovozněn poslední velký kotec. Na obou akcích se významně
podílel zejména Ivo Chládek. Z pohledu strojového vybavení jsme byli nuceni provést nákup
nového křovinořezu. V následujícím období nás čeká výměna překážky pro šplh a
rekonstrukce nízké kladiny. Nově vyvstal problém s výměnou kamen v klubovně a
s rekonstrukcí hlavních vrat. Dodavatelsky bude řešena výměna vodoměru. Všechny tyto
akce budou zahrnuty do plánu práce pro rok 2019.
Velký význam nejen pro finanční zabezpečení činnosti našeho spolku má pořádání kurzů
poslušnosti pro veřejnost. Hlavní tíha práce na tomto úseku spočívala na Heleně Pšeničkové.
Letos těmito kurzy prošlo celkem 51 osob. Přičemž zájem veřejnosti kulminoval zejména
v druhém pololetí roku. Nejen to nás přimělo přijmout ve vztahu ke kurzům určitá regulační
opatření, která by se měla plně projevit až během letošního roku. Čas ukáže, jak se nově
přijatý systém osvědčí.
Nedílnou součástí činnosti naší organizace je i zajišťování dotací. V současné době
dosáhneme jen na dotace ze strany MěÚ Lovosice. V loňském roce jsme od tohoto subjektu

obdrželi dotaci ve výši 15000,-Kč. Vyúčtování této dotace bylo zasláno na konci uplynulého
roku. Pokoušel jsem se získat i dotaci na zajištění investiční akce (výměna podlahových krytin
v některých místnostech hlavní budovy). Bohužel dotační titul, který by se dal na tuto akci
použít byl vypsán MŠMT v tak krátkém termínu, že se toto nepodařilo zrealizovat.
Brigády – podle dostupných záznamů bylo letos odpracováno 534 hodin. Pokusil jsem se
letos odpracované hodiny rozdělit na hodiny odpracované tzv. fyzicky při zajišťování chodu
spolku a na hodiny odpracované při organizaci akcí a při administrativní činnosti. V některých
případech lze toto dělení použít jen velmi problematicky. Nic méně, zde je výsledek.
Z celkového počtu 534 brigádnických hodin bylo tzv. fyzicky odpracováno 364,5 hodiny a při
organizaci a administrativě to bylo 169,5 hodiny. Podstatné je, že brigádnickou povinnost
beze zbytku splnilo celkem 18 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 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.
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

