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ÚVODNÍ SLOVO
Tak Vás tu s jarem vítám. Máme možnost znovu začít pracovat na psech, na
cvičáku, na sobě a rozhodně toho není méně než kdy jindy. Přibyla práce, přibrali
jsme novou činnost. K tomu co děláme jsme si asi nemohli vybrat hezčí prostředí a
dá se na tom všem udělat spoustu krásných věcí. Vezměme si tohle každý za své, aby
se tu každému líbilo a kdyby jen toto byl výsledek, je to hodně. Ale kromě toho co
všechno se dá ...
Jaroslav Fišer, předseda klubu
V Drahelčicích 18.března 2010

DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ
Občanské sdružení Kynologický klub Drahelčice—Rudná, o.s. bylo
zaregistrováno jako nevládní a neziskové sdružení chovatelů, majitelů a příznivců
psů, kteří se chtějí aktivně podílet při výchově a výcviku psů, registrací stanov na
Ministerstvu vnitra dne 29.1.2009.
Občanské sdružení navázalo na činnost Základní organizace SKS TART
Region Drahelčice—Rudná, které působilo v našem regionu do konce ledna 2009,
kdy bylo oficiálně zrušeno.
Členové občanského sdružení si kladou za cíl zvyšovat u zájemců o kynologii
teoretické i praktické znalosti v kynologických sportech, také poskytujeme
poradenskou činnost např. s výběrem vhodného plemene a dále se aktivně podílíme
na pořádání různých sportovních akcí s kynologickou tématikou.
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LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ
Způsob vzniku a zániku členství, práva a povinnosti členů sdružení jsou
popsány ve stanovách občanského sdružení.
Zakládajícími členy občanského sdružení jsou:
Fišer Jaroslav, Horáková Renáta, Horáková Zdena, Jašková Kateřina, Patáková
Dana, Suková Simona.
V průběhu kalendářního roku 2009 se do kynologického klubu přihlásili další
zájemci.
Zavadilová Kateřina, Jansová Míla, Vlčková Dana, Fingerhut Ondřej, Hüvös Jan.
Celkový počet členů klubu se ustálil na 11 členech.

ČINNOST V ROCE 2009
V roce 2009 byly otevřeny tyto pravidelné kurzy.
Výcvik základní poslušnosti – psí školička
Od začátku roku byl otevřen kurz Výcvik základní poslušnosti—psí školička.
V tomto kurzu získávají zájemci základní znalosti s výchovou a výcvikem svého psa.
Cílem kurzu je psovoda naučit základní povelovou techniku a jak správně motivovat
svého psa tak, aby tvořil psovod a pes harmonický pár. U psů je hlavním cílem jejich
socializace jak ve vztahu k lidem, tak k ostatním psům a samozřejmě osvojení
základních povelů.
V kurzu je kladen
důraz na přivolání a na
odložení psa. Tyto znalosti
jsou při výchově psa velmi
důležité. Pes musí být
schopen
poslouchat
psovoda hlavně na procházkách a měl by být za každé situace odvolatelný od
nežádoucích činností.
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Délka kurzu je stanovena na 12 výcvikových hodin. V průběhu roku se kurzu
zúčastnilo 26 psovodů se svými psy.
Psí školička se pravidelně konala v sobotu dopoledne. Hlavním výcvikářem
byl pan Jaroslav Fišer.

Služební výcvik
Výchova pracovních psů je od počátku klubu
hlavním smyslem práce. Služební výcvik je určen
pro zkušenější psovody a psy, kteří mají zvládnutý
základní výcvik. Metodika výcviku, jako je nácvik
jednotlivých cviků a povelová technika, je
stanovena podle vybraného zkušebního řádu.
V kurzu se cvičí převážně poslušnost, dále aporty,
překonávání překážek, nácvik na obranu. Trénuje
se také vyštěkávání či revír a za vhodného počasí i stopy. Tento kurz je určen pouze
pro členy klubu.
Výcvik probíhal každou neděli dopoledne pod vedením hlavního výcvikáře
pana Jaroslava Fišera.

Výcvik agility
Během roku byly otevřeny dva kurzy agility. První kurz byl otevřen na jaře
roku 2009 a druhý na podzim téhož roku. Každý kurz obsahoval 11 výcvikových lekcí
a byl určen pro psy všech velikostí a všech plemen včetně voříšků.
Agility je určeno pro všechny nadšence, kteří mají rádi aktivní pohyb a mají
stejně aktivního pejska, který je hravý a motivovatelný. V agility se upevňuje kontakt
psa a psovoda.
Výcvik probíhal pod vedením mistryně Slovenské republiky Elišky Vernerové.
Jarního i podzimního kurzu se účastnilo 11 týmů. Jarní kurz agility byl
zakončen malým závodem, který se skládal z několika disciplín.
Na 1.místě se umístil tým ve složení Ivana Kudlíková a Barbuchou, na druhém
místě Renata Horáková a Atískem a na třetím Jitka Zachová s Kimem.
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Dále byly během roku 2009 realizovány tyto nepravidelné kurzy a výcviky.

Kurz přípravy na výstavu
Příprava na výstavu se konala nepravidelně, pouze na základě požadavku
zájemců, kteří chtěli pomoci s předvýstavním nácvikem. Kurz je zaměřen pouze na
psy s průkazem původu (PP), jejichž majitel je chce vystavovat na výstavách. Během
hodinového výcviku se zájemce naučí základní výstavní prvky, jako je postoj, volný
pohyb v kruhu, posouzení psa, či si před sezónou zopakuje praktická „výstavní“
cvičení. Kurz vedla Renata Horáková.
Kurz přípravy na výstavu absolvovaly 3 týmy.

Kurz obedience
Kurz obedience probíhal pouze v jarních měsících roku 2009. V obedience
provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje
poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací - jedná se
o rozlišení předmětu psovoda. Cílem obedience je naučit psa chovat se kontrolovaně
a spolupracovat s psovodem. Zadané cviky musí pes vykonávat radostně a přesně a
musí být ochoten uposlechnout povel i na větší vzdálenost. Cílem kurzu bylo
psovoda i psa naučit základní cviky, které jsou uvedeny ve zkušebním řádu
Obedience pro úroveň – začátečník.
Kurzu se účastnili pouze někteří členové klubu. Tento kurz vedla Renata
Horáková.

Jiné aktivity
V průběhu roku se podařilo rozšířit plochu cvičiště, která bude přínosem pro
kynologické sporty vyžadující rozlehlejší areál.
Dále byl areál cvičiště vybaven novými výcvikovými pomůckami (houpačka,
výcvikový obojek, zástěna) a odkládacími kotci.
V záři byl ve spolupráci s distributorem masových produktů uspořádán pro
psy malý raut, kde psy mohli ochutnat různá masová jídla. Například hovězí držky,
pštrosí maso jemně mleté, krůtí maso atd. Degustaci využilo 10 psů.
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FINANČNÍ ZPRÁVA A HOSPODAŘENÍ ZA ROK
2009
V roce 2009 klub. vykonával svou činnost v souladu se stanovami a
s vnitřními předpisy.
Příjmy byly tvořeny z členských příspěvků, dotací, vlastních činností a převodem
hotovosti ze ZO TART. Žádný z příjmů není tvořen z reklamy.
Výdaje byly tvořeny z převážné části nákupy výcvikových pomůcek, nákupem
opravného a pracovního materiálu na úpravu areálu cvičiště, nákupem pohonných
hmot, pronájmem a cestovními náklady. Klub nedisponuje žádným nemovitým
majetkem.

Příjmy

Výdaje

Členské příspěvky

5.000,-

Výcvikové pomůcky

- 19.168,-

dotace

5.000,-

Opravný a pracovní
materiál

- 8.534,-

Vlastní činnost
(kurzovné)
Převod finančních
prostředků TART

26.250,3.419,-

Pohonné hmoty

- 211,-

pronájem

- 268,-

Cestovní náklady

Suma

39.669,-

Hospodaření klubu za rok 2009 skončilo ziskem.
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ORGÁNY ORGANIZACE
Dne 14.2.2009 na volební členské schůzi byli zvoleni zástupci do výboru
klubu a revizor klubu. Volební proces a počty členů v jednotlivých orgánech klubu
jsou uvedeny ve stanovách klubu.
Výbor klubu:
Předseda klubu:

Jaroslav Fišer

Jednatelka klubu:

Renáta Horáková

Pokladník klubu:

Kateřina Jašková

Hlavní výcvikář:

Jaroslav Fišer

Revizor klubu:

Simona Suková do 1.12.2009
Kateřina Zavadilová od 12.12.2009

Paní Simona Suková informovala začátkem měsíce prosince předsedu klubu,
že již nemůže z osobních důvodů vykonávat funkci revizora klubu. Proto byla
12.12.2009 zvolena v hlasování metodou per-rollam novým revizorem klubu paní
Kateřina Zavadilová.

ZÁMĚR ORGANIZACE NA PŘÍŠTÍ ROK
V roce 2010 klub bude pokračovat ve stávajících aktivitách, v pravidelných
kurzech. Klub připravuje v měsíci dubnu 1. ročník závodu „O Drahelskou tlapku“.
Tento závod bude připraven v duchu dogtrekkingových pravidel.
Dále se připravuje nový kurz zaměřený na výcvik pomocí klikeru a na
motivaci psa obohacený o prvky např. z dogdancingu.
Také se připravuje další úprava areálu cvičiště, která by měla zajistit větší
bezpečnost psů, a úprava zázemí pro psovody.
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PODĚKOVÁNÍ
Za finanční a materiální pomoc v roce 2009 děkujeme Městu Rudná a firmě
Robimaus – chovatelské potřeby a firmě Masopropsy za uspořádání degustace pro
psy.
Dále velké díky patří všem členům klubu, kteří se aktivně podíleli na
zvelebování a úpravách celého areálu cvičiště i zázemí klubu.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
název organizace:

Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o.s.

identifikační číslo:

26570785

datum registrace:

29.1.2009 Ministerstvem vnitra,
čj. VS/1-1/74 375/09-R

sídlo organizace:

Drahelčice 130, 252 19 Rudná

statutární zástupce:

Jaroslav Fišer – předseda
Renáta Horáková - jednatelka

Telefon:

728 565 321, 723 873 910

Email:

kkdrahelcice@ic.cz

Webové stránky:

kkdrahelcice.ic.cz

Zprávu zpracoval a vydal výbor Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, o.s.
Odsouhlaseno členskou schůzí dne 20.3.2010
Vydáno: březen 2010
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