
Členská schůze 2012 

Zpráva o činnosti výboru ZKO za rok 2011 

Výbor ZKO se scházel podle potřeby a v uplynulém roce se sešel celkem 6 X. Kromě zajištění 

běžného chodu organizace jsme se na svých jednáních zabývali: 

a) Dořešením rozchodu s klubem agility. 

b) Platby členských příspěvků. 

c) Dořešením předání funkce pokladní po zesnulé P. Marečkové. 

d) Úkoly plynoucí z existence organizace  -     podání daňového přiznání, 

- dožádání z ČKS, 

- platba pojistky, 

- platba za existenci webových stránek, 

- revizní správa na komín, 

- odvod daní za rozhodčí. 

e) Plánováním a zajišťováním kynologických akcí, včetně kynologických kurzů. 

f) Organizací brigádnické činnosti. 

g) Zajištění dotací a jejich vyúčtování. 

h) Nákup státních dluhopisů. 

i) Příprava dnešní schůze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 

Sportovní činnost 

Během roku uspořádala naše organizace 6 zkouškových akcí. Na základě informací které 

mám k dispozici, složili naši členové během roku 20 zkoušek. Nejpilnějším „skladatelem“ byl 

Karel Vild, který se svými psy složil sedm zkoušek. Nejhodnotnější zkoušky, dvě trojky během 

sezóny, složila Helena Pšeničková. Zvláště „trojka podle NZŘ má velkou hodnotu. Dvě 

hodnotnější zkoušky ve stopařské kategorii udělal ještě Míra Lisec, kterému se podařilo splnit 

limit pro zkoušky ZPS 1 a FH 1. 

Z hlediska hospodářského výsledku je potěšitelné, že všech šest akcí skončilo pro organizaci 

pozitivně. 

Kromě zkouškové činnosti se někteří naši členové objevili i na několika kynologických 

závodech. K závodnímu nezmarovi, Mírovi Liscovi se letos velmi úspěšně přidala zejména 

paní Irena Bartošová která si se svojí Maud v Litoměřicích v kategorii ZZO „vylosovala“ 2. 

místo a na Bukově v téže kategorii slavila vítězství. Téhož výsledku dosáhl i Pavel Dykast 

ovšem v kategorii ZM. Nejhodnotnějších výsledků v závodní činnosti dosáhl Luboš Nergl, 

který ovšem u nás po letech působí jen jako host.  

Každoročním vyvrcholením nejen závodní činnosti je pro nás klubový závod. Letošní ročník, 

opět proběhl v kategoriích ZZO a ZVV 1 bez obrany. Potěšila hojná účast (17 psů) a i možnost 

uspořádat vložený závod podle obrany ZVV 1. Pokud jde o výsledky, k žádnému překvapení 

nedošlo. V kategorii ZZO si pomyslnou palmu vítězství odnesl Karel Vild, před Reginou 

Svobodovou a před svojí manželkou Adrianou. V kategorii ZVV 1 vyhrál opět Karel Vild, před 

Helenou Pšeničkovou a Irenou Bartošovou. Vložený obranářský závod vyhrála Helena 

Pšeničková. 

Zájemce o závodní činnost upozorňuji, že si mohou na našich internetových stránkách nalézt 

propozice nejrůznějších závodů, které nám pořadatelé zasílají mailem. Rovněž upozorňuji na 

existenci Krajské ligy, což je seriál závodů vypisovaných KV ČKS pro každou sezónu 

v kategoriích ZM, ZVV 1 a ZVV 2.  

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 loňském 

roce se k obvyklým výstavním matadorům Jirkovi Reizenthalerovi a paní Ireně Bartošové 

přidala zejména paní Kozlíková, jejíž Ambra dosáhla významných výstavních ocenění i 

v zahraničí a manželé Vildovi, kteří sbírali ty nejvyšší tituly se svými chodskými psy. Vidět na 

výstavách byla i Zděna Novotná s NO Bongem. I když výstavy si objíždí každý za sebe 



domnívám se, že by nebylo na škodu některé dosažené výsledky prezentovat 

prostřednictvím našich www stránek nebo na klubové vývěsce ve městě. 

 

Ostatní činnost 

Brigády – podle dostupných záznamů bylo odpracováno 290 hodin buď na organizaci akcí, 

nebo na běžné údržbě. 

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 přibližně 120 000,-. Kč (přesné číslo budu znát v průběhu 

ledna). Protože pravidelní odběratelé mají v rámci smlouvy nárok na tréninkovou soupravu, 

potřebuji nahlásit velikosti oblečení u těchto osob, aby se neopakovala situace z minulé 

sezóny. 

Dotace – za rok 2011 jsme obdrželi dotace v celkové výši 10 600,-Kč. 5000,-Kč jsme dostali od 

MěÚ Lovosice a zbytek činila dotace od ČKS. Na letošní rok jsme žádali o dotaci na údržbu 

objektu od ČKS a budeme opět žádat o dotaci MěÚ. 

Kurzy 

Během roku 2011 prošlo našimi kurzy 27 osob. Na účet klubu byl poslán výtěžek ve výši 

26 500,-Kč. Počet frekventantů tentokrát poklesl zhruba o pět osob a nadcházející sezóna 

ukáže, zda se jedná o trvalý trend, nebo jen náhodný výkyv. 

 

Ostatní 

Petr Stáňa úspěšně absolvoval školení pro figuranty a získal kvalifikaci figuranta II. třídy. 

 

Tolik letošní zpráva o činnosti. V nadcházející sezóně nás zřejmě čeká poněkud náročnější 

období z hlediska financování. Předpokládám určitý pokles členské základny, a jestliže se 

k tomu přidá i pokles příjmů z dotací a z kurzů, čeká nás zřejmě těžší období. 

Pavel Vápeník  

Předseda ZKO 

  

 

 

 

 



Usnesení z členské schůze konané dne 7. 1. 2012 

 

1) Členská schůze bere na vědomí přednesené zprávy. 

2) Členská schůze kooptuje do funkce revizorky organizace paní Janu Šenfeldrovou. 

3) Členská schůze schvaluje plán činnosti na rok 2012 a plán zkouškových akcí na I. 

pololetí 2012. 

4) Členská schůze ukládá výboru klubu do 15. 1. 2011 odeslat členskou základnu na ČKS. 

5) Členská schůze ukládá jednotlivým členům zaplatit klubové platby do konce měsíce 

února. 

6) Členská schůze ukládá výboru klubu zajistit vypracování revizní zprávy o hospodaření 

klubu a tuto do konce měsíce ledna zveřejnit na klubové nástěnce a na internetových 

stránkách. 

7) Členská schůze ukládá výboru klubu zajistit pro zájemce nové zkušební řády IPO. 

  


