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ÚVODNÍ SLOVO
Tak Vás tu s jarem vítám. Máme moţnost znovu začít pracovat na psech, na
cvičáku, na sobě a rozhodně toho není méně neţ 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 kaţdý za své, aby
se tu kaţdému líbilo a kdyby jen toto byl výsledek, je to hodně. Ale kromě toho co
všechno se dá ...

Jaroslav Fišer, předseda klubu
V Drahelčicích 5.3. 2012

CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Posláním občanského sdruţení Kynologický klub Drahelčice—Rudná, o.s. je
zvyšovat základní znalosti a zkušenosti v kynologii u svých členů a dalších zájemců o
tento typ sportovní aktivity. Reprezentovat klub na kynologických závodech a
dalších tématicky zaměřených akcích.
Klub také pořádá speciální kurzy kynologických sportů zaměřených výcvik
poslušnosti, agility a obedience. Mezi další aktivity klubu patří i poskytování
poradenské činnosti a zvyšování informovanosti o psích sportech mezi širokou
veřejností. Klub také pořádá různé kynologické akce, soutěţe a závody pro širokou
veřejnost.
Kynologický klub vznikl v roce 2009 jako nevládní a neziskové sdruţení
chovatelů, majitelů a příznivců psů.
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Způsob vzniku a zániku členství v občanském sdruţení, včetně práv a
povinností řádných členů jsou popsány ve stanovách občanského sdruţení
schválených dne 29.1.2009 pod čj. VS/1-1/74375/09-R. Detailnější popisy
specifických aktivit dotýkajících se práv a povinností členů klubu jsou popsány v
interních předpisech.
V roce 2009 zaloţilo klub 6 zakládajících členů. V průběhu roku 2009 se do
občanského sdruţení přihlásilo dalších 5 zájemců. Na konci roku 2009 činil celkový
počet členů klubu 11 členů.
Během roku 2010 se do klubu přihlásilo 11 nových členů a klub opustilo
z různých důvodů 8 členů. Na konci roku 2010 čítal počet registrovaných členů 14.
V roce 2011 se počet členů klubu stabilizoval na 15 registrovaných členech
klubu, z toho 14 členů mělo hlasovací právo.

ČINNOST V ROCE 2011
V roce 2011 byly otevřeny tyto pravidelné kurzy.
Výcvik základní poslušnosti – psí školička
Kurz základní poslušnosti je určen pro psy do 1 roku věku. Náplň výcvikového
kurzu je speciálně upravena pro štěňata a psí výrostky a je zaměřena převáţně na
řádnou socializaci psa a základní ovladatelnost. Hlavním cílem tohoto kurzu je
obeznámit psovody se základními znalostmi s výchovou a výcvikem svého psa a také
upevnit základní povelovou techniku. U psů je během výcviku důleţitý kontakt
s jinými psy, s jinými lidmi a případně i s uměle vytvořenými rušivými vlivy tak, aby
pes byl dostatečně socializován.
Při výcviku se kombinují cviky zaměřené na poslušnost a soustředěnost psa
s cviky zábavnějšími, např. cviky, které se vyuţívají při základním výcviku agility.
V kurzu jsou také psi i psovodi připravováni na moţné situace z běţného ţivota.
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Délka kurzu je stanovena na 12 výcvikových hodin, přičemţ 1. hodina je
ukázková. Po této ukázkové hodině se psovod rozhodne, zda mu forma výcviku
vyhovuje a zda bude pokračovat ve výcviku svého psa pod vedením lektorů klubu či
nikoliv.
Kurz základní poslušnosti plynule navázal na výcvikový kurz v roce 2010.
Kurz se pravidelně konal v sobotu v dopoledních hodinách pod vedením Kateřiny

Jaškové, Renáty Horákové a Ondřeje Fingerhuta. V průběhu roku pro enormní
zájem o kurz byly do vedení výcviku zapojeny i Dana Dohnalová a Dana Vlčková.
V roce 2011 prošlo výcvikem základní poslušnosti 56 týmů (psovod a pes).
Některé týmy navázaly na ukončený kurz dalším výcvikovým kurzem.

Služební výcvik
Sluţební výcvik je kurz, který je určen pro zkušenější psovody či psovody,
kteří chtějí sloţit zkoušku z poslušnosti. Týmy, které navštěvovaly tento kurz, musely
mít zvládnutý základní výcvik a základní povelovou techniku.
Výcvikový plán kurzu je stanoven podle vybraného zkušebního řádu. V kurzu
se cvičí převáţně poslušnost, dále aporty, překonávání překáţek, nácvik na obranu.
Trénuje se také vyštěkávání figuranta či práce v revíru a za vhodného počasí jsou
procvičovány i stopy.
Výcvik probíhal kaţdou neděli dopoledne pod vedením hlavního výcvikáře
klubu pana Jaroslava Fišera.
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Výcvik poslušnosti pro dospělé psy
Kurz poslušnosti pro dospělé psy je určen pro psy starší 1 roku věku. Navazuje
na kurz Výcvik základní poslušnosti—školičku. Výcvikový kurz je koncipován podle
zkušebního řádu obedience. Při výcviku je kladen důraz na ovladatelnost a
poslušnost psa tak, aby psovod se psem tvořili sehraný tým.
Kurz se konal kaţdou sobotu dopoledne po ukončení kurzu Výcviku základní
poslušnosti. Kurzu se převáţně účastnili členové klubu a dále zájemci o výcvik
dospělého psa, či do tohoto kurzu byli přeřazeni kurzisti Výcviku základní
poslušnosti, kteří splnili podmínku dospělého psa.
Kurz vedli tito lektoři Kateřina Jašková, Ondřej Fingerhut a Renáta
Horáková.

Výcvik agility
Kurz agility je určen pro psy všech velikostí, všech plemen včetně voříšků a
pro všechny výkonnostní úrovně jednotlivých týmů. V kurzu agility se upevňuje
kontakt psa a psovoda. Kurz je rozčleněn na menší skupinky podle zkušeností týmů.
Kaţdá skupinka má tak speciální poţadavky na trénink a jim jsou pak
přizpůsobovány tréninkové postupy a také agility parkúry, které jsou zaměřeny na
speciální potřeby jednotlivých týmů.
V průběhu roku 2011 byly otevřeny dva kurzy agility. První kurz proběhl na
jaře a druhý na podzim. Jarní i podzimní kurz obsahoval 10 výcvikových lekcí a byl
otevřen pokaţdé pro 3 výcvikové skupiny. První výcviková skupina byla zaměřena na
štěňata a začátečníky, druhá výcviková skupina byla otevřena pro mírně pokročilé ve
velikostní kategorii small a medium a poslední výcviková skupina byla pro mírně
pokročilé v kategorii large.
Na konci kaţdého agility kurzu probíhají malé závody všech kurzistů. Někteří
absolventi kurzu se jiţ aktivně zúčastňují i oficiálních agility závodů pořádaných pod
záštitou Agility klubu ČR. Jedním z takových absolventů je paní Jitka Zachová se
svým psem Kimem.
Kurzy agility probíhaly pod vedením Elišky Vernerové a výcviku se zúčastnilo
dohromady 20 týmů.
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Poradna pro problémové psy
Na konci roku 2010 se objevovaly poţadavky na rady při výcviku
problémového psa. Proto se členská schůze usnesla, ţe připraví speciální kurz s
názvem Poradna pro problémové psy. Poradnu pro problémové psy měl vést hlavní
výcvikář klubu pan Jaroslav Fišer. Při zasedání členské schůze v listopadu roku 2011
byla udělána rekapitulace zájmu o tuto poradnu. Dle sdělení hlavního výcvikáře
nebyl v průběhu roku 2011 vznesen ţádný poţadavek na poradnu. Z tohoto důvodu
se členská schůze usnesla, ţe poradna bude od roku 2012 zrušena.

Dále byly během roku 2011 realizovány tyto nepravidelné kurzy a výcviky.
Kurz přípravy na výstavu
Kurz příprava na výstavu se konal nepravidelně, pouze na základě poţadavku
zájemců, kteří chtěli pomoci s předvýstavním nácvikem. Kurz je zaměřen pouze na
psy s průkazem původu (PP), jejichţ majitel se chce zúčastňovat kynologických
výstav. Během hodinového výcviku se zájemce naučí základní výstavní prvky, jako je
postoj psa, volný pohyb v kruhu, posouzení psa, či si před sezónou zopakuje
praktická „výstavní― cvičení. Hodinové lekce byly realizovány pod vedením Renáty
Horákové.
Lekci přípravy na výstavu v roce 2011 absolvovaly 2 týmy.

Intenzivní výcvik agility
Během srpnového víkendu 20.-21.8. se uskutečnil intenzivní výcvik agility.
Intenzivního výcviku se zúčastnily převáţně týmy, které navštěvovaly jarní
desetihodinový výcvikový kurz agility. V průběhu dvou dnů se týmy zdokonalovaly
v technice vedení po parkúru, dále se probíraly techniky motivace psa. Psovodi se
také učili, jak správně nakreslit schéma parkúru. Závěrem intenzivního výcviku byl
závod, který se skládal z dílčích disciplín, které měly ověřit načerpané jak teoretické
tak i praktické znalosti převáţně psovoda.
Intenzivní výcvik, kterého se zúčastnilo 8 týmů, vedla Eliška Vernerová.
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Jiné aktivity
Den Země
V roce 2011 jsme získali pozvání a časový prostor na prezentaci jednotlivých
kynologických sportů v rámci Dne Země v Rudné, který kaţdoročně pořádá ČSOP
Ţlutý květ. Den Země se konal 16.4.2011 v areálu ZŠ Rudná. Členové klubu během
vymezeného času představili návštěvníkům psí sporty jako jsou dogfrisbee, agility,
obedience a sluţební poslušnost. Po praktických ukázkách mohli zájemci vyuţít
příleţitosti a poloţit členům klubu otázky týkajících se výcviku, výchovy nebo výţivy
psa či si mohli pohladit přítomné psy.

Závod O Drahelskou tlapku
Dne 14.5.2011 uspořádal klub 2.ročník závodu „O Drahelskou tlapku―. Závod
byl uspořádán v polesí Chrustenice a byl rozčleněn na 2 různě dlouhé trasy. Kratší
trasa měřila cca 6 km, delší trasa cca 12 km. Podmínky a koncepce závodu byly
koncipovány na základě Dogtrekkingových pravidel. Na kaţdé trati závodní týmy
plnily rozličné úkoly. Většina úkolů byla zaměřena na znalosti a zkušenosti psovoda
a dva aţ tři úkoly museli splnit psi. V průběhu závodu musel být psovod pevně
svázán se svým psem či psy, buď prostřednictvím vodítka nebo bederního pásu.
V případě zjištění volného pohybu psa po trati byl tým diskvalifikován. Pes mohl být
na volno pouze ve výjimečných případech, například při plnění zadaného úkolu.
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Účastníci závodu si mohli
vybrat, kterou trať chtějí
absolvovat. Do stanoveného
termínu pro podávání přihlášek
se zaregistrovalo pouze 39
zájemců o závod. Na start se však
dostavilo pouze 32 účastníků.
Dlouhá trať tohoto ročníku
byla opanována pouze ţenskými
týmy. Na dlouhé trati zvítězila
paní Kateřina Kolářová se psem
Dextrem v celkovém čase 1 hodina 53
minut. Na druhém místě se umístila
paní Lenka Čiperová se psem
Myšpulínem v čase 1:56 a na třetím
místě doběhla paní Hana Rottová s
fenkou Bárou v čase 2 hodiny 8
minut.
Na krátké trati zvítězil pan
Vladimír Balhar se psem Áronkem v
celkovém čase 48 minut, na druhém
místě se umístila paní Hana Pelcová
se psem Rocco v čase 57 minut a třetí místo obsadila rodina Vedralova s kočárkem a
s fenkou Čendou, kteří
doběhli do cíle za 1 hodinu a
4 minuty.
Na tento ročník
závodu
se
přihlásili
vyrovnané týmy. O vítězství
rozhodovali někdy pouhé
jednotky minut. Věcné ceny
pro vítěze poskytla firma
VAFO Praha, s.r.o. a
Robimaus—chovatelské
potřeby.
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Den dětí v Chýnicích
Na jaře roku 2011 dostal klub pozvání od organizátorky Dne dětí v Chýnicích
se ţádostí o krátké ukázky výcviku psa. Proto byl připraven obdobný program s
ukázkami jednotlivých kynologických sportů, jaký byl při účasti na Dne Země v
Rudné.
V místě konání Dne dětí v Chýnicích nám byla vymezena část louky, na které
jsme si připravili výcvikové pomůcky a postavili parkur pro agility. Bohuţel v čase
našeho vystupování se místem přehnala letní bouřka a nepodařilo se realizovat námi
připravené ukázky.

Aktivity spojené se zlepšováním zázemí
Kaţdoročně klub zahajuje brigádnickou činnost jarním úklidem, kdy je
vyklizen samotný areál cvičiště tak i jeho blízké okolí od odpadků, náletů a dalšího
smetí, které se objeví po zimě.
Další důleţitou jarní aktivitou byly přípravné fáze na opravě střechy
klubovny. Jelikoţ v průběhu zimy zatékala voda ze střechy do klubovny byly v
průběhu celého roku realizovány sanační práce na opravě a výrobě nové pultové
střechy klubovny. Při této příleţitosti se také klubovna řádně vyklidila a vymalovala.
Pro návštěvníky cvičiště bylo vyrobeno zahradní posezení, které se skládá ze
dvou dřevěných lavic a jednoho stolu.
Během roku 2011 byly vyrobeny a zakoupeny následující výcvikové pomůcky
a překáţky: áčko a kladina pro výcvik agility.
Na podzim se podařilo zarovnat část pozemku v okolí kotců. Bohuţel ještě
zbývá srovnání pozemku v nejzadnější části cvičiště.
Po celou sezónu se průběţně seká tráva v celém areálu cvičiště.
Z důvodu vykradení klubovny v roce 2010 a odcizení benzínové kosy byl klub nucen
pořídit začátkem roku 2011 novou benzínovou sekačku.
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FINANČNÍ ZPRÁVA A HOSPODAŘENÍ ZA ROK
2011
V roce 2011 klub vykonával svou činnost v souladu se stanovami a se
všemi odsouhlasenými vnitřními předpisy. Účetnictví bylo vedeno v souladu s
platnými zákonnými předpisy pro vedení účetnictví občanských sdruţení.
Příjmy byly tvořeny převáţně z členských příspěvků a vlastní činností. Ţádný
z příjmů není tvořen z reklamy.
Klub získal sponzorský dar ve výši 2.000,- Kč od pana Petra Vlčka a dar ve
výši 500,- Kč od paní Jiřiny Dospělové.
Výdaje byly tvořeny z převáţné části nákupy a opravou výcvikových
pomůcek, nákupem benzínové sekačky, dále nákupem materiálu na opravu střechy,
pronájem a cestovními náklady lektorů a nákupem klubového oblečení. Klub
nedisponuje ţádným nemovitým majetkem.

Příjmy
Členské příspěvky
Převod z roku 2009
Dar

Výdaje
7.500,- Výcvikové pomůcky

- 12.011,-

15.527,- Oprava klubovny

- 12.270,-

2.500,- Občerstvení na Drahelskou tlapku

Vlastní činnost (školička)
Vlastní činnost (agility)
Vlastní činnost (výstavy)
Startovné Drahelská tlapka

Suma

28.000,- Pronájem pozemku
11.280,- Provozní náklady klubu

-1.102,- 268,-3.166,-

100,- Klubové oblečení

-10.476,-

3.300,- Sekačka, kanystr

-8.726,-

Cestovní náklady

-6.000,-

68.207,-

Suma -54.019,-

Hospodaření klubu za rok 2011 skončilo ziskem.
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ORGÁNY ORGANIZACE
Volební členská schůze, která se konala dne 14.2.2009, zvolila výbor klubu ve
sloţení předseda klubu, jednatel a pokladník. Na této schůzi byl zvolen i revizor
klubu, který ale svou funkci i členství v klubu ke konci roku 2009 ukončil.
Hlasováním per rollam byl v prosinci 2009 zvolen nový revizor klubu. V roce 2010
orgány klubu reprezentují tito členové:
Výbor klubu:
Předseda klubu:

Jaroslav Fišer

Jednatelka klubu:

Renáta Horáková

Pokladník klubu:

Kateřina Jašková

Hlavní výcvikář:

Jaroslav Fišer

Revizor klubu:

Kateřina Zavadilová

Volební proces a počty členů v jednotlivých orgánech klubu jsou uvedeny ve
stanovách klubu. Volební období výboru a revizora klubu je čtyřleté.

ZÁMĚR ORGANIZACE PRO ROK 2012
V roce 2012 klub bude pokračovat ve stávajících aktivitách, tzn.
v pravidelných výcvikových kurzech.
Dne 21.4.2012 proběhne v polesí Chrustenice 3. ročník závodu „O Drahelskou
tlapku―. Oproti roku 2011 se očekává vyšší účast závodníků. Opět bude závod
rozdělen do dvou tratí s odlišnou délkou a náročností terénu, ovšem budou ale
vyhlášeny 3 kategorie—dlouhá trať, krátká trať a juniorská kategorie, která je určena
pro závodníky do 16. roku věku včetně.
V měsíci červnu se uskuteční Letní závod aneb zkoušky poslušnosti na
nečisto. Závod je určen pro všechny zájemce, kteří si chtějí otestovat poslušnost
svého psa. Závod je rozdělen do dvou kategorií. První kategorie bude otevřena pro
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psy do 12 měsíců věku a druhá kategorie bude pro psy starší jednoho roku věku.
V průběhu letních prázdnin v případě zájmu bude opět uspořádán intenzivní
víkendový výcvik agility, kdy si jednotlivé týmy opět zdokonalí svou techniku na
parkúru.
Z nekynologických aktivit jsou naplánovány pokračující činnosti na úpravě
areálu cvičiště, které má zajistit zvětšení výcvikového prostoru a mělo by dojít k
zavětrování střechy a opravě severního opláštění klubovny. Dále je naplánována
úprava vstupní branky na pozemek cvičiště tak, aby byla bezpečnější pro psy.
V roce 2012 se předpokládá nákup vysoké kladiny—ţebříku a pomůcek na
výcvik obedience a dalších drobností a pomůcek pro výcvik.

PODĚKOVÁNÍ
Za celoroční materiální pomoc v roce 2011 a poskytnutí věcných darů pro
účastníky závodu O Drahelskou tlapku děkujeme firmě Robimaus – chovatelské
potřeby. Za poskytnutí věcných darů pro účastníky závodu a cen pro vítěze závodu O
Drahelskou tlapku děkujeme firmě VAFO PRAHA, s.r.o.
Za finanční sponzorský dar děkujeme paní Jiřině Dospělové a panu Petru
Vlčkovi.
Dále velké díky patří všem členům klubu, kteří se aktivně podíleli na výrobě a
opravách překáţek a výcvikových pomůcek a na opravě střechy klubovny. Většina
členů klubu tráví mnoho svého volného času za účelem zvelebování a úpravách jak
celého areálu cvičiště, tak i zázemí klubu.
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
název organizace:

Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o.s.

identifikační číslo:

26570785

datum registrace:

29.1.2009 Ministerstvem vnitra,
čj.: VS/1-1/74375/09-R

sídlo organizace:

Drahelčice 130, 252 19 Rudná

statutární zástupce:

Jaroslav Fišer – předseda
Renáta Horáková - jednatelka

Telefon:

728 565 321, 723 873 910

Email:

info@kkdrahelcice.cz

Webové stránky:

www.kkdrahelcice.cz

Zprávu zpracoval a vydal výbor Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, o.s.
Vydáno: duben 2012
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