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¨ÚVODNÍ SLOVO
Vážení příznivci kynologie,
uplynulý rok 2014 byl pro naše sdružení poměrně náročný, protože jsme se rozhodli zrychlit kroky směřující ke zvelebování areálu a k zajištění odborných
technických a výcvikových pomůcek.
Nejnáročnější a snad se v příštím roce ukáže, že i nejúspěšnější, bylo plnění požadavků vyplývajících z projektu MAS-Karlštejnsko, kde se nám podařilo
začlenit se do skupiny vybraných sdružení, která splňovala velice přísná a složitá kritéria a obhájila požadavky na příspěvek dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF).
Projekt našeho sdružení nese název „Revitalizace kynologického cvičiště
v Rudné“ a jeho cílem je získat finanční dotaci na dokončení oplocení celého
areálu, instalaci nových vjezdových vrat, nákup zahradního traktoru, opravu
stávajících odkládacích boxů pro psy, zakoupení nového odkládacího trojboxu a
nákup chemického WC.
K úspěšnému dokončení projektu a přiznání dotace je ještě před námi náročná pracovní i administrativní cesta, ale věříme, že společnými silami všechno
zvládneme.
Stejně jako již několik roků předchozích se snažíme výcvikovou plochu
zkultivovat, zatravnit a vytvořit tím velký prostor potřebný pro různé výcvikové
aktivity. Stálý nárůst zájemců o výcvik jejich čtyřnohých přátel nás velice těší a
snažíme se pro ně vytvořit optimální podmínky, které jsou v našich možnostech.
Členská základna našeho sdružení se zase rozrostla a společnými silami
připravujeme pro všechny, kteří se svými pejsany k nám rádi chodí nebo teprve
chodit začnou, kvalitnější a trendové výcvikové pomůcky, nové metody různých
druhů výcviku a důstojné zázemí.
Děkuji všem, kteří již prošli našimi výcvikovými kurzy a stále se k nám
vrací a samozřejmě velký dík patří našim členům, kteří se společně a aktivně
zasloužili o zvelebování cvičiště a pořádání společenských akcí.
V roce 2015 přeji Vám všem mnoho úspěchů,
Kateřina Zavadilová
V Rudné dne 19.6.2015
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CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Hlavním posláním občanského sdružení Kynologický klub Drahelčice—
Rudná, o.s. je zvyšovat základní znalosti a zkušenosti u svých členů a dalších
zájemců o tento typ sportovní aktivity včetně reprezentace klubu na kynologických závodech a dalších tématicky zaměřených akcích.
Klub dále pořádá speciální kurzy kynologických sportů zaměřených na výcvik poslušnosti, agility, obedience s důrazem na pozitivní motivaci. Mezi další
aktivity klubu patří poskytování poradenské činnosti a zvyšování informovanosti
o psích sportech mezi širokou veřejností. Klub se reprezentuje pořádáním různých kynologických akcí, soutěží a závodů pro širokou veřejnost.
Kynologický klub vznikl v roce 2009 jako nevládní a neziskové sdružení
chovatelů, majitelů a příznivců psů a jako nástupce navazující na činnost původní ZO SKS TART Region Drahelčice – Rudná.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Vznik a zánik členství v občanském sdružení, včetně práv a povinností
řádných členů je popsán ve stanovách občanského sdružení schválených Ministerstvem vnitra dne 29.1.2009 pod čj. VS/1-1/74375/09-R. Detailnější popisy
práv a povinností členů klubu jsou popsány v interních předpisech.
V2009 založilo klub 6 zakládajících členů. V průběhu roku 2009 se do občanského sdružení přihlásilo dalších 5 zájemců. Na konci roku 2009 činil celkový
počet členů klubu 11 členů.
V roce 2014 měl klub 16 registrovaných členů klubu, všichni s hlasovacím
právem.
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ČINNOST V ROCE 2014
V roce 2014 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 převážně na řádnou socializaci psa a základní ovladatelnost. Hlavním cílem tohoto
kurzu je seznámit psovody se základními znalostmi s výchovou a výcvikem svého psa a také upevnit základní povelovou techniku. Psovodi se v kurzu seznámí
se základními návyky chování majitele psa, mezi něž patří řádná výživová i veterinární péče o psa a chování na veřejných prostranstvích. V kurzu jsou také
psi i psovodi připravováni na možné situace z běžného života.
Při výcviku se kombinují cviky zaměřené na poslušnost a soustředěnost
psa s cviky zábavnějšími, např. prvky, které se využívají při základním výcviku
agility. U psů je během výcviku důležitý kontakt s jinými psy, s jinými lidmi různých věkových kategorií a případně i s uměle vytvořenými rušivými vlivy, mezi
které lze zařadit např. nepříjemné zvuky. Všechny tyto výcvikové metody sledují jediný cíl, a to aby pes byl dostatečně socializován.
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Délka kurzu je stanovena na 12 výcvikových hodin, přičemž 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 je již tradičním výcvikovým kurzem poskytovaným kynologickým
klubem. Kurz se pravidelně konal v sobotu v dopoledních hodinách pod vedením
Kateřiny Jaškové, Renáty Horákové a Tomáše Kašpara. Na výcviku se také podílely v roli asistentek Dana Dohnalová a Dana Vlčková.
V roce 2013 prošlo výcvikem základní poslušnosti 84 týmů (psovod a
pes). Některé týmy navázaly na ukončený kurz dalším výcvikovým kurzem.

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. Náplň výcvikového kurzu
je založena na zdokonalování povelové techniky a precizním provedením cviků a
dále je doplňována speciálními cviky z oblasti běžného života. Při výcviku je kladen důraz na ovladatelnost a poslušnost psa tak, aby psovod se psem tvořili sehraný tým. Hlavním výcvikovou metodou je pozitivní motivace psa.
Kurz se konal každou sobotu dopoledne po ukončení kurzu Výcviku základní poslušnosti. Kurzu se převážně účastnili členové klubu a dále zájemci o
výcvik dospělého psa, či do tohoto kurzu byli přeřazeni kurzisti z Výcviku základní poslušnosti, kteří splnili podmínku dospělého psa.
V průběhu roku se do kurzu pro dospělé psy přihlásilo 29 týmů.
Kurz vedli lektoři
Tomáš Kašpar, Kateřina
Jašková a Renáta Horáková.
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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 podle zkušeností psa na menší skupinky (max. 4 cvičící týmy). Každá skupinka má tak speciální požadavky na trénink a jim jsou pak přizpůsobovány tréninkové postupy a také agility parkúry,
které jsou zaměřeny na speciální potřeby jednotlivých týmů.
Kurz agility jak pro dospělé psy, tak agility přípravka pro štěňátka probíhaly pravidelně každou neděli v odpoledních hodinách. Kurzy vedla Jitka Zachová.
Výcviku se zúčastnilo dohromady 18 týmů.

Dále byly během roku 2014 realizovány tyto nepravidelné kurzy a výcviky.

Kurz přípravy na výstavu
Kurz příprava na výstavu se konal nepravidelně, pouze na základě požadavku zájemců, kteří chtěli pomoci s nácvikem před účastí na výstavě. Kurz je
zaměřen pouze na psy s průkazem původu (PP), jejichž 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.
Kurz je také určen pro zájemce, kteří si před zahájením výstavní sezóny chtějí
zopakovat praktická „výstavní“ cvičení. Hodinové lekce byly realizovány pod vedením Renáty Horákové.
Lekci přípravy na výstavu v roce 2014absolvovaly 2 týmy.

Nácvik obran
V roce 2014 jsme vypsali několik nepravidelných hodin výcviku obran.
Tyto kurzy navštěvovali převážně služební plemena.
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Jiné aktivity klubu

Závod O Drahelskou tlapku
Dne 26.4.2014 uspořádal klub 5. ročník závodu „O Drahelskou tlapku“.
Závod byl uspořádán v polesí Chrustenice a byl rozčleněn na 2 různě dlouhé trasy a 3 závodní kategorie. Kratší trasa měřila cca 6 km, delší trasa cca 17 km.
Účastníci závodu si mohli vybrat, kterou trať chtějí absolvovat. Délka trasy určovala výběr kategorie. Juniorská kategorie, která byla určena pro psovody do 16cti let věku a tito mohli absolvovat pouze krátkou trať. Podmínky a koncepce závodu jsou v souladu s dogtrekkingovými pravidly.
Na každé trati závodní
týmy plnily rozličné úkoly. Většina úkolů byla zaměřena na
znalosti a zkušenosti psovoda a
dva až 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.
V den zahájení závodu se na startu zaregistrovalo 54 zájemců, přestože
přihlášených bylo 60 týmů, tedy byla naplněna stanovená kapacita závodu.
Dlouhá trať vedla převážně po turisticky značených
cestách, aby závodníci měli
snazší orientaci v terénu. Trasa vedla v lesích mezi Úhonicemi a Nenačovicemi. Na dlouhé trati zvítězil pan David Zavadil se psem Buddym v celkovém čase 2 hodina 28 minut.
Na druhém místě se umístila
paní Jan Čížková s fenkou Tá-
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rou v čase 3 hodiny a 15minut a na třetím místě doběhl pan Jiří Fekete se psem
Bárnym v čase 3 hodiny a 18 minut.
Na krátké trati zvítězila paní Tereza Kucharská s fenkou Konny v celkovém čase 58 minut, na druhém místě
se umístila paní Hana Pelcová se psem
Rocco v čase 1 hodina a 8 minut a třetí
místo obsadila paní Hana Gawdunová s
fenkou Sendy, které doběhly do cíle za
1 hodinu a 10 minuty.
V juniorské kategorii zvítězila Markéta Lipinská s fenkou Luisou v celkovém čase 1 hodina a 17 minut, na druhém místě se umístila Tereza Libichová
se psem Matýskem v čase 1 hodina a 19
minut a třetí místo s celkovým časem 1
hodina 24 minut obsadila Patricie Horáková se psem Netem.
Tento ročník v některých případech o umístění v celkovém pořadí rozhodovali trestné minuty a zároveň rychlost zdolání dané trati. Věcné ceny pro
vítěze poskytla firma Robimaus — chovatelské potřeby, Rudná, firma TENESCO.
Firma Ovoce Zelenina Pražma dodala pro všechny závodníky občerstvení
v podobě chutný jablek, pomerančů a banánů.

Rudenské hopsinky
V roce 2014 uspořádal klub 1. ročník neoficiálních závodů v agility. Závody byly určeny pro začínající
agility týmy a týmy, které si
chtěli tréninkově vyzkoušet závodní atmosféru v prostředí neznámého cvičiště. V rámci závodu bylo vyhlášeno 7 kategorií –
kategorie štěňat do 18-cti měsíců, začátečníci v rozdělení podle
výškových kategorií a pokročilí
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také rozděleni podle výškových kategorií. V každé kategorii se běžely dva
běhy s různou obtížností. Cílem bylo
zaběhnout daný parkur v co nejkratším
čase a s minimálním počtem chyb. Na
závody se přihlásilo 20týmů.

Počasí závodníkům přálo i nálada na závodišti byla přátelská.
Věcné ceny pro vítěze poskytla firma Robimaus — chovatelské potřeby, Rudná a firma TENESCO.

Psí Den
Na konci září klub uspořádal pro širokou veřejnost Psí den - den otevřených dveří, na kterém byly všem zájemcům prezentovány různé kynologické
sporty, které se v rámci našeho kynologického klubu trénují a vyučují. Byla
předvedena ukázka agility včetně různých triků, které se pejsek může naučit.
Dále byl předveden základní služební výcvik a poslušnost podle Národního zkušebního řádu. A pro zájemce byla také zajištěna i poradna pro výživu psa.
Všichni, kdo přišli na cvičiště kynologického klubu se podívat, měli možnost se zeptat naši členů klubu na vše okolo chovu a výcviku pejsků a zároveň
pro všechny bylo připraveno občerstvení v podobě opékání buřtů.

Aktivity spojené se zlepšováním zázemí
Každoročně klub zahajuje brigádnickou činnost jarním úklidem, kdy je
uklizen samotný areál cvičiště tak i jeho blízké okolí od odpadků, náletů a dalšího smetí, které se objeví po zimě.
Dále se pokračovalo v konečných úpravách klubovny (přichycení okapů,
opravení kamen). Nově upravená část pozemku byla postupně zatravňována.
Dále se natíral nový kontejner. Z výcvikových pomůcek byly zakoupeny 2 tunely
na výcvik agility.
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Po celou sezónu se průběžně sekala tráva v celém areálu cvičiště.
Jako občanské sdružení jsme 30. ledna 2014 podali projekt „Revitalizace
kynologického cvičiště v Rudné“ do vyhlášené 5. Výzvy na podporu občanské
vybavenosti a služeb MAS Karlštejnsko, o.s. Projekt obsahoval dílčí aktivity a
cíle:
1) Dooplocení areálu cvičiště
2) Instalace nových vjezdových vrat
3) Řádná a efektivní péče o pozemek (nákup zahradního traktůrku)
4) Zlepšení poskytovaných služeb zázemí (oprava stávajících a nákup nových
odkládacích boxů, pořízení chemického WC)
Realizace projektu byla spolufinancována Fondem pro rozvoj venkova, který zabezpečuje Státní zemědělský intervenční fond.
Celková výše finančních nákladů na realizaci plánovaných aktivit byla stanovena
na 112.940,- Kč. Dotace z MAS je poskytnuta ve výši 90%, což činí 101.646,Kč.
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FINANČNÍ ZPRÁVA A HOSPODAŘENÍ ZA ROK
2014
V roce 2014 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 sdružení.
Příjmy byly tvořeny převážně z členských příspěvků a vlastní činností.
Žádný z příjmů není tvořen z reklamy.
Klub získal od města Rudná příspěvek na činnosti ve výši 10.000,- Kč
účelově vázaný na nákup tunelů pro výcvik agility.
Výdaje byly tvořeny z převážné části nákupy nových výcvikových pomůcek, nákupem potřebného materiálu na uspořádání závodů, provozními náklady
a mzdovými náklady. Dílčí část finančních prostředků byla použita k zaplacení
služeb spojených s provozem webových stránek klubu a nákupem benzínu do
sekačky. Zároveň byla v roce 2014 zaplacena dílčí část aktivit definovaných
v projektu. Konkrétně se jednalo o nákup nového odkládacího trojboxu a zaplacení zálohy na dooplocení pozemku. Klub nedisponuje žádným nemovitým majetkem.
Hospodaření klubu za rok 2014 skončilo přebytkem, který je převeden do
dalšího roku.
Příjmy
Převod z roku 2013
Členské příspěvky

Výdaje
13.708,- Výcvikové pomůcky
5.250,- Spotřební materiál

- 10.025,- 7.848,-

+ provozní náklady
Vlastní činnost (školička
a poslušnost)
Vlastní činnost (agility)

67.800,- Náklady na pořáda-

- 5.256,-

né akce
12.400,- Úprava úschovny a

- 7.545,-

vstupní branky
Poplatky za pořádané

8.120,- Projektové aktivity

- 20.700,-

soutěže
Příspěvek na činnost
Suma

10.000,- Lektorování
117.278,- Suma

- 35.139,- 86.513,-
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ORGÁNY ORGANIZACE
Volební členská schůze, která se konala dne 27. října 2012, zvolila výbor
klubu od 1. ledna 2013 ve složení předseda klubu, jednatel a pokladník. Na této
schůzi byl zvolen i revizor klubu. Bohužel na konci roku 2013 rezignoval na svou
funkci stávající revizor a od začátku roku 2014 vykonává funkci revizora paní
Lubica Kotoučková. Od roku 2013 orgány klubu reprezentují tito členové:
Výbor klubu:
Předseda klubu:

Kateřina Zavadilová

Jednatelka klubu:

Renáta Horáková

Pokladník klubu:

Kateřina Jašková

Revizor klubu:

Lubica Kotoučková

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 2015
V roce 2015 klub bude pokračovat ve stávajících aktivitách, tzn.
v pravidelných výcvikových kurzech. V roce 2015 bude od ledna otevřen nový
kurz, který bude zaměřen na nejmladší štěňata přibližně od 3 měsíců věku a na
psy malých plemen. Dále bychom chtěli otevřít nové pravidelné kurzy výcviku
obran pod vedením našeho člena klubu.
V dubnu 2015 proběhne v polesí Chrustenice 6. ročník závodu „O Drahelskou tlapku“. Závod bude opět rozdělen do třech kategorií (krátká, dlouhá a junior) a dvou tratí s odlišnou délkou a náročností terénu.
Ve 2. polovině září bude uspořádána zábavná akce „Psí den“ pro všechny
milovníky psích sportů a kynologie.
Z nekynologických aktivit jsou naplánovány činnosti definované ve schváleném projektu spolufinancovaného z Fondu pro rozvoje venkova, konkrétně nákup zahradního traktůrku a chemického WC.
Dále bude pokračovat péče o pozemek a přilehlé okolí cvičiště.
Z výcvikových pomůcek se plánuje nakoupit nové áčko na agility a výcvikový oblek pro figuranta.
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PODĚKOVÁNÍ
Za celoroční materiální pomoc v roce 2014 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 TENESCO. Za zabezpečení občerstvení pro účastníky závodu děkujeme firmě Ovoce Zelenina Pražma.
Za poskytnutí finančního příspěvku na činnost děkujeme městu Rudná.
Dále velké díky patří všem členům klubu, kteří se aktivně podíleli na výrobě a
opravách překážek a výcvikových pomůcek a na neustálých úpravách a vylepšování zázemí. Většina členů klubu tráví mnoho svého volného času za účelem
zvelebování, jak celého areálu cvičiště, tak 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/1-1/74375/09-R

sídlo organizace:

Drahelčice 130, 252 19 Rudná

statutární zástupce:

Kateřina Zavadilová - předsedkyně
Renáta Horáková - jednatelka

Telefon:

724 526 164, 723 873 910

Email:

info@kkdrahelcice.cz

Webové stránky:

www.kkdrahelcice.cz

Zprávu zpracoval a vydal výbor Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, o.s.
Vydáno: červen 2015
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