
Zápis z členské schůze 10.1.2015 

Přítomno: 28         Omluveni: 4 

 

 Zpráva o činnosti výboru ZKO za rok 2014 

Výbor ZKO se sešel celkem čtyřikrát. Kromě zajišťování běžného chodu klubu 

jako je organizace a plánování akcí se výbor zabýval těmito záležitostmi.  

Únorová schůze: 

• Nahlášení členské základny. 

• Vyzvednutí peněz uložených u Metropolitního spořitelního družstva. 

• Úprava úhrady za figurování při organizovaném výcviku.  

• Výměna materiálů ve vývěsní skříňce. 

• Nákup zkušebních řádů a kynologického materiálu. 

• Uložení klubových dokladů. 

• Kontrola účetnictví a vypracování daňového přiznání. 

• Poskytnutí cvičiště pro závod chodských psů. 

Červenec: 

• Byly stanoveny upřesňující pravidla komunikace mezi pokladní a 

předsedou ZKO.  

• Po dohodě s K. Vildem byl tento navržen klubem na bonitačního 

figuranta pro plemeno Německý ovčák. 

• Byla obnovena sponzorská smlouva s firmou Euroben s.r.o. a zároveň 

byly předány požadavky na oblečení. 

• Byla zahájena příprava na převod organizace na novou organizační 

strukturu ohledně novelizace OZ. 

• Předseda zajistil od MěÚ dotaci ve výši 4000,-Kč. 

Říjen: 

• Byly řešeny www stránky klubu. 

• Získání dotace od ČKS. 

• Přemístění vývěsní skříňky ve městě. 

Listopad: 

Tato schůze byla věnovaná, přípravě klubového závodu a přípravě dnešní 

schůze. Dále potom úkolům souvisejícím se závěrem roku jako zajištění revize 

komína, zavření vody a provedení inventury majetku.   



 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 

Sportovní činnost 

Během roku uspořádala naše organizace 8 zkouškových akcí. Na základě 

informací které mám k dispozici, složili naši členové během roku 52 zkoušek. 

Což je počet vyšší proti roku 2013 o 18 zkoušek a možná nejvyšší počet zkoušek 

vůbec. Na zkouškové činnosti se podílelo celkem 22 našich členů. Nejvíce 

zkoušek složil stejně jako v předchozím roce Jirka Reizenthaler sedm zkoušek se 

dvěma psy. Nejvíce zkoušek s jedním psem složil Pavel Vápeník (čtyři). Stejný 

počet zkoušek složil i Ivo Chládek, ale se dvěma psy. Z pohledu hodnoty 

zkoušek složil nejhodnotnější zkoušky Karel Vild ZVV2 a IPO3 a Věra Bendová 

ZPS 1.  Pokud jde o úspěšnost na zkouškách tak nejlepší úspěšnost byla 

dosažena na zkouškách dle zkušebního řádu IPO – 87,5% úspěšnosti a nejhorší 

na zkouškách podle NZŘ – pouhých 56%. Celkové úspěšnosti bylo dosaženo 

téměř 78%, stejně jako na zkouškách dle kynologické jednoty Brno.   

Z hlediska hospodářského výsledku skončily v kladných číslech šestery zkoušky. 

Je potřeba, aby jednotliví psovodi si svojí účast plánovali s větším rozmyslem, 

protože v budoucnu by se pořádání většího počtu málo naplněných akcí mohlo 

naší organizaci vymstít. 

Kromě zkouškové činnosti se někteří naši členové objevili i na několika 

kynologických závodech. Podle záznamů které mám k dispozici se na této 

činnosti podílelo celkem 7 našich členů. Nejhodnotnějších výsledků dosáhl 

v tomto směru Luboš Nergl, který stál celkem 5 x na stupních vítězů, z toho 

čtyřikrát na tom nejvyšším. Vítězství na Kozinově poháru (závod chodských psů) 

vydobyla i paní Rampousková. Tyto výsledky byly ještě doplněny dvěma třetími 

místy na závodě v Litoměřicích, o které se zasloužily dnes již naše bývalé členky 

Tereza a Monika Boudová.    

Každoročním vyvrcholením nejen závodní činnosti je pro nás klubový závod. 

Letošní ročník, proběhl ve třech kategoriích ZM bez obrany, kompletní ZVV 1 a 

kompletní IPO 1.  I letos byl závod slušně naplněn, když se jej zúčastnilo celkem 

24 závodníků. Pokud jde o výsledky, dopadlo to následovně. V nejpočetněji 

zastoupené kategorii ZM si pomyslnou palmu vítězství odnesl Luboš Nergl 

se psem Quentin, před Ivo Chládkem s Aidou a Karlem Vildem s fenou Rousie. 

Kategorii ZVV 1 vyhrál Karel Vild s Fany před Ivo Chládkem s Karou a paní 



Škůrkovou s Lindou. Kategorie IPO 1 pak dopadla následovně. Karel Vild 

s Blackem, před Věrou Bendovou s Ozzym a Jirkou Reizenthalerem s Bullym. 

 

Chovatelství 

Z chovatelských akcí se naše činnost omezuje na každoroční pořádání bonitace 

NO. V uplynulé sezóně tomu nebylo jinak. Akce měla obvyklý počet účastníků i 

obvyklý průběh.  

Naši členové každý rok dosahují se svými psy řadu vysokých výstavních 

úspěchů. V loňské sezóně slavili největší úspěchy Jirka Reizenthaler, Veronika 

Srbová a paní Rampousková.  

Ostatní činnost 

Brigády – podle dostupných záznamů bylo letos odpracováno 461 hodin. 

Brigádnickou povinnost beze zbytku splnilo celkem 23 členů. Brigádnické 

hodiny byly odpracovány při běžné údržbě našeho areálu a při zajišťování 

chodu organizace a při přípravě a pořádání kynologických akcí.  

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. Za uplynulé období jsme odebrali krmivo za částku 209 398,-. 

Kč. Za tento odběr jsme letos v  rámci sponzorské smlouvy obdrželi deset kusů 

tréninkového oblečení podle požadavků jednotlivých členů a dále ceny na 

klubový závod. Rozdělení oblečení bude provedeno po skončení schůze. 

Dotace – za rok 2012 jsme získali dotaci od MěÚ Lovosice ve výši 4000,-Kč a 

dotaci od ČKS ve výši 5500,-Kč. Díky těmto dotacím a díky přijmu z kurzů, letos 

skončilo hospodaření našeho klubu v plusu. Přesné číslo Vám oznámí pokladní 

ve své zprávě. 

Kurzy 

Během roku 2014 prošlo našimi kurzy 31 osob. Je to o deset méně než 

v rekordním roce 2013.  

  

Tolik letošní zpráva o činnosti. Na závěr mi dovolte malé shrnutí. Uplynulý rok 

můžeme z hlediska činnosti naší organizace hodnotit jako úspěšný. Splnili jsme 



prakticky vše, co jsme si předsevzali, náš klub má stabilizovanou členskou 

základnu, vyrovnané hospodaření, velmi dobré materiální vybavení a z mého 

pohledu i celkem schopné funkcionářské zázemí.   

Děkuji Vám za pozornost. 

              Vápeník Pavel 

   předseda ZKO 

Zpráva pokladní 

Bude zveřejněna dodatečně. 

Plán činnosti na rok 2015 

1) Uspořádat šest zkouškových akcí 

2) Uspořádat bonitaci plemene NO 

3) Uspořádat prosincový klubový závod. 

4) Organizovat brigádnickou činnost k zajištění běžné údržby majetku 

organizace. 

• Úklid klubovny 

• Údržba cvičební plochy, 

• Příprava dřeva na topení, 

• Vyčištění stráně, 

• Oprava omítky na chodbě klubovny, 

• Vymalování místností v budově, 

• Rekonstrukce elektřiny, 

• Úklid a údržba velkých a malých kotců, 

• Vybudování podpůrné lávky vedle vysokého žebříku a oprava vysokého 

žebříku. 

• Výměna vypouštěcího kohoutu v šachtě 

 

Usnesení z členské schůze ZKO Lovosice ze dne 10. 1. 2015 

1) Členská schůze bere na vědomí přednesené zprávy (zpráva o činnosti 

výboru, zpráva o činnosti organizace, zpráva pokladní a zpráva revizní).  

2) Členská schůze schvaluje plán činnosti organizace na rok 2015. 



3) Členská schůze ukládá výboru klubu zaslat na ČKS do 18. ledna 2015 

aktuální seznam členů a odeslat jej na ČKS včetně příslušné platby.  

4) Členská schůze ukládá členům uhradit stanovené členské platby nejpozději 

do konce měsíce února 2015.  

5) Členská schůze ukládá výboru klubu zveřejnit na klubových stránkách - zápis 

z této schůze, plán činnosti na rok 2015, usnesení z této členské schůze a 

všechny přednesené zprávy. 

6) Členská schůze ukládá revizní komisi předložit zprávu do 30. ledna 2015. 

7) Členská schůze schválila umožnění  pořádání výcvikové akce KPCHP od 7. do 

9.5.2015 

8) Členská schůze schválila příspěvek psímu útulku v  Řepnici ve výši 1.000,- Kč  

 

Plán zkoušek na první pololetí 2015: 

 KJ Brno 11.4.2015 

 IPO 16.5.2015 

 NZŘ 20.6.2015 

 

 


