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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé kynologie
dovolte, abych v úvodním slovu k Výroční zprávě za rok 2018 krátce
zhodnotila uplynulý rok.
Členové našeho kynologického spolku opět zvelebovali areál cvičiště, abyste
s vašimi čtyřnohými přáteli měli možnost zde ještě pohodlněji a příjemněji trávit
výcvikové hodiny. Kurzy poslušnosti, psí školička, agility a obrany vedené
odbornými instruktory se těší stále širšímu zájmu veřejnosti. Tato skutečnost je
pro náš spolek velice dobrou vizitkou, a to nás stále posunuje ke zlepšování
nejen výcvikového prostoru a zajišťování moderních výcvikových pomůcek, ale
i k dalšímu studiu kynologie a s tím související odborné problematiky.
V letošním roce jsme pořádali již 9. ročník závodu O Drahelskou tlapku a
5. ročník Psího dne. Tyto již tradiční akce se těší vaší stále větší návštěvnosti.
Věřím, že nadšení pro soužití člověka se psem bude i nadále pevným společným vodítkem mezi naším spolkem a všemi, kdo již absolvovali nebo v budoucnu přijdou se svými psími kamarády mezi nás.
Děkuji všem za podporu a odvedenou práci a těším se na další setkání při
společných aktivitách i v příštím roce.
Kateřina Zavadilová
předsedkyně
Rudná, 10. června 2019

CÍLE SPOLKU
Hlavním posláním spolku (dříve občanského sdružení) Kynologický klub
Drahelčice – Rudná, z.s. je zlepšovat základní znalosti a prohlubovat zkušenosti
u svých členů a dalších zájemců o tento typ sportovní aktivity a následně si je
vzájemně předávat, včetně reprezentace klubu na kynologických závodech
a dalších tematicky zaměřených akcích.
Klub dále pořádá speciální kurzy kynologických sportů zaměřených na
výcvik poslušnosti, výcvik obran a agility. Výcvik je prováděn s důrazem na
pozitivní motivaci psa. Mezi další aktivity klubu patří poskytování poradenské
činnosti a zvyšování informovanosti o psích sportech mezi širokou veřejností.
Klub se prezentuje pořádáním různých kynologických akcí, soutěží a závodů pro
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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. V souladu s novým občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, byl klub zapsán do veřejného
rejstříku jako spolek.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Vznik a zánik členství v občanském sdružení, včetně práv a povinností řádných členů, je popsán ve stanovách spolku schválených Ministerstvem vnitra
dne 29. 1. 2009 pod čj. VS/1-1/74375/09-R, které byly ve Veřejném rejstříku
zapsány pod spisovou značkou L 19815 vedenou u Městského soudu v Praze.
Detailnější popisy práv a povinností členů klubu jsou uvedeny v interních předpisech.
V roce 2009 založilo klub 6 zakládajících členů. V průběhu roku 2009 se do
občanského sdružení přihlásilo dalších 5 zájemců. Na konci roku 2009 dosáhl
celkový počet členů klubu čísla 11.
V roce 2018 měl klub 17 registrovaných členů. Všichni členové měli hlasovací právo. Na konci roku 2018 se vzdal své funkce revizor klubu, který i ukončil
své členství v klubu.

ČINNOST V ROCE 2018
V roce 2018 byly otevřeny tyto pravidelné kurzy:

Výcvik základní poslušnosti pro malá plemena a nejmladší štěňata –
tzv. miniškolička
O tento kurz je od 2015, kdy byl nově zaveden do našeho portfolia, je stále
větší zájem. Kurz má speciální zaměření na nejmladší štěňátka okolo 5–6 měsíců věku a všechna malá plemena psů bez ohledu na věk.
V rámci tohoto kurzu je u štěňátek výcvik primárně zaměřen na jejich socializaci, přivykání si na jméno a fixaci na psovoda. Je koncipován ve formě her,
během nichž se pejsek učí základní povely. U starších psů malých plemen se již
výcvik soustřeďuje na standardní povely a cviky, které se kombinují s různými
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překážkami přizpůsobenými velikosti psů.
Délka kurzu je stanovena na 10 výcvikových
hodin. Novému kurzistovi je poskytnuta ukázková
hodina, během které se standardně zapojí do výcviku. 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 se pravidelně konal v sobotu od 8:30 pod
vedením Dany Dohnalové a Kateřiny Jaškové.
V případě velkého počtu zájemců se v roli asistentky na výcviku podílela také
Dana Vlčková.

Výcvik základní poslušnosti – psí školička
Kurz základní poslušnosti je určen pro psy ve věku přibližně od 6 měsíců do
1 roku. Náplň výcvikového kurzu je speciálně upravena pro starší štěňata a psí
výrostky a zaměřuje se převážně na řádnou socializaci psa a základní ovladatelnost. Hlavním cílem kurzu je seznámit psovody se základními znalostmi
o výchově a výcviku jejich 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. Výcvik se také prokládá cviky podporující
u psa jeho všestrannost. U psů je během výcviku důležitý kontakt s jinými psy,
s jinými lidmi různých věkových kategorií, případně se cíleně vytvářejí rušivé
vlivy, např. nepříjemné zvuky. Všechny tyto výcvikové metody sledují jediný cíl,
a to aby pes byl dostatečně socializován.
Délka kurzu je stanovena na 10 výcvikových hodin. Novému kurzistovi je
poskytnuta ukázková hodina. 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.
Tradiční výcvikový kurz poskytovaný kynologickým klubem se pravidelně
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konal v sobotu v dopoledních hodinách pod vedením Kateřiny Jaškové, Hanky
Freudenfeldové a Renáty Horákové. Na výcviku se v roli asistentek podílely také
Dana Vlčková a Dana Dohnalová.

Výcvik poslušnosti pro dospělé psy
Kurz poslušnosti pro dospělé psy je určen pro
psy starší 1 roku. 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 se klade důraz na ovladatelnost a poslušnost psa tak, aby psovod se psem tvořili sehraný
tým. Hlavním výcvikovou metodou je pozitivní
motivace psa. Do výcviku jsou standardně zapojovány dílčí cviky ze zkušebních řádů, jako je Národní zkušební řád a zkušební řád Obedience.
Kurz se konal každou sobotu dopoledne po
ukončení kurzu Výcviku základní poslušnosti.
Převážně se ho účastnili členové klubu a zájemci
o výcvik dospělého psa, či do tohoto kurzu byli přeřazeni kurzisti z Výcviku
základní poslušnosti, jejichž pes dosáhl dospělosti.
Kurz vedly lektorky Kateřina Jašková, Hanka Freudenfeldová a Renáta Horáková.
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Výcvik agility
Výcvik agility je určen pro psy všech velikostí a plemen včetně voříšků.
V jeho rámci se upevňuje kontakt psa a psovoda, neboť výcvik agility je týmový
sport, ve kterém se psovod snaží navádět pomocí povelů a gest svého psa na
překážky. Podle stáří a výkonnosti psa je koncipována parkurová dráha. Agility
by mělo jak pejskovi tak psovodovi přinášet radost z pohybu a ze hry a prohlubovat jejich vzájemný přátelský vztah.
V roce 2018 byly kurzy agility průběžně doplňovány či
obohacovány
o
prvky
z nového sportu hoopers,
který je velice podobný agility, avšak na rozdíl od agility
je při překonávání překážek
kladen velký důraz na bezpečnost psa na parkuru.
Tento
sport
je
určen
převážně pro starší pejsky, a nebo pro pejsky, kteří mají nějaké zdravotní problémy a nemohou z nějakého důvodu běhat agility. Dále byl výcvik v případě
zájmu obohacen o tzv. klikrtrénink.
V průběhu roku 2018 byly hodiny agility vypisovány jednotlivě dle časových
možností lektorek. Na výcvikové hodiny se zájemci přihlašovali prostřednictvím
webového formuláře.
Kurzy agility probíhaly pod vedením Kateřiny Lerlové a Vlaďky Čistínové.
Díky odborným znalostem lektorek (obě lektorky mají akreditaci rozhodčí) jsou
kurzy agility oblíbeným sportem.

Výcvik obran
Od ledna 2018 byl zahájen nepravidelný kurz výcviku
obran. Cílem kurzu je postupně podporovat u psa kořistnický
pud.
Celkově
výcvik
obran
pomáhá
v ovladatelnosti psa. U hyperaktivnějšího pejska dojde
"vybití" energie a zároveň se
pes učí, jak se během krátké
doby
zklidnit.
Na
rozdíl
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u bázlivějších nebo nejistých psů dojde k posílení sebevědomí. Většina psů
výcvik obran miluje a je pro ně skvělou zábavou.
Výcvik obran probíhal pod vedením Ládi Chrásta a za občasné pomoci
Jindřicha Urbana, který je figurantem již několik desítek let a zároveň je profesionálním psovodem.

Dále byly během roku 2018 realizovány tyto nepravidelné aktivity a akce.
Individuální výcvik
Individuální výcvik je určen všem, kteří nechtějí se svým pejskem absolvovat hromadný výcvik, nebo mají potřebu vyřešit nějaký konkrétní problém či se
intenzivněji zaměřit na nějakou konkrétní věc v rámci výcviku. Tímto výcvikem
může psovod dosáhnout správného vnímání povelů a správné komunikace se
svým psem. V rámci tohoto hodinového individuálního výcviku se lektor věnuje
pouze jednomu týmu. Výcviku se mohli účastnit psi všech plemen, čistokrevní
i kříženci všech velikostí a jakéhokoliv věku.
Hodinový kurz se konal nepravidelně, vždy na základě požadavku a časových možností daného zájemce. Hodinové lekce byly realizovány pod vedením
Hanky Freudenfeldové.

Kurz přípravy na výstavu
Kurz přípravy 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, jejichž majitel se chce zúčastňovat
kynologických výstav. Během hodinového výcviku se zájemce naučí základní
výstavní prvky, jako je výstavní postoj psa, volný pohyb psa v kruhu a zároveň
je provedena simulace posouzení psa. Kurz je určen také pro zájemce, kteří si
před zahájením výstavní sezóny chtějí zopakovat praktická „výstavní“ cvičení.
Hodinové lekce byly realizovány pod vedením Renáty Horákové.

Jiné aktivity
Závod O Drahelskou tlapku
Dne 21. 4. 2018 uspořádal klub 9. ročník závodu „O Drahelskou tlapku“.
Závod se konal v polesí Chrustenice a byl již tradičně rozčleněn na 2 různě dlouhé trasy a 3 závodní kategorie. Kratší trasa měřila cca 6 km, delší trasa cca 12
km a účastníci závodu si mohli vybrat, kterou trať chtějí absolvovat. Délka trasy
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určovala výběr kategorie. Juniorská kategorie byla určena pro psovody do 16 let
věku – ti mohli absolvovat pouze krátkou trať. Podmínky a koncepce závodu
jsou nastaveny v souladu s dogtrekkingovými pravidly.
Na každé trati závodní týmy plnily rozličné úkoly. Většina z nich byla zaměřena na znalosti a zkušenosti psovoda, 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.
9. ročník závodu přilákal oproti loňskému roku, kdy nám nepřálo počasí,
větší počet zájemců. V den zahájení závodu se na startu zaregistrovalo 43
závodních týmů. Na dlouhé trati bylo přihlášeno rekordních 15 týmů!
Dlouhá
trať
vedla
převážně po turisticky
značených cestách, aby
závodníci měli snazší orientaci v terénu. Trasa vedla
v
lesích
mezi
Hořicí, Nenačovicemi a
Chrustenicemi. Na dlouhé
trati zvítězil pan Martin
Lipinský se psem Kingem
v celkovém čase 1 hodina
a 37 minut. Na druhém místě se umístil pan Martin Pelikán se psem Bexleym v
celkovém čase 1 hodina a 46 minut a na třetím místě doběhla paní Anna Vondrášková s pejskem Filípkem v čase 1 hodina a 56 minut.
Na krátké trati, která vedla
přes vrch Blýskava a dále
k Chrustenické šachtě, zvítězila
paní Magda Mašková s fenkou
Bellinkou
v
čase
45
minut. Na druhém místě se
umístil pan Jakub Kuneš se
psem Jessy v čase 48 minut a
třetí místo obsadila paní Monika
Novotná se psem Chiccem s
celkovým časem 52 minut.
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V juniorské kategorii zvítězila Anna
Lipinská s fenkami Axi a Luisou v celkovém čase 1 hodina a 4 minuty,
na druhém místě se umístila Eliška
Jindráková s fenkou Annie v čase
1 hodina a 13 minut. Třetí místo obsadila Andrea Horáková se psem Atískem
s celkovým časem 1 hodina a 33 minut.
Věcné ceny pro všechny účastníky poskytla firma Robimaus — chovatelské
potřeby Rudná. Společnost Ovoce Zelenina Roman Pražma dodala pro všechny
závodníky občerstvení v podobě chutného a zdravého ovoce. Věcné ceny pro
vítěze poskytla firma Spokojené zvíře, Veterina Petra, společnost Fronline a paní
Davídková — Heliska. Finančně uspořádání akce podpořilo město Rudná, díky
čemuž byly například pro všechny závodníky vyrobeny pamětní plaketky a pro
vítěze ve všech kategoriích kokardy. Akci v polesí Chrustenice umožnil podnik
Lesy České republiky, s.p.

Psí den
V sobotu 6. října se konal 5. ročník oblíbeného Psího dne, aneb zábavného odpoledne
pro celou rodinu a jejich chlupáče. Ve výcvikovém areálu našeho kynologického klubu
byly v průběhu odpoledne připraveny ukázky všestranné dovednosti, poslušnosti
a obran, dále pak ukázky agility a cvičení na
balančních míčích nebo-li dogfitness. Pro ty,
kteří přišli se svým pejskem a našli dostatek
odvahy, byla připravena soutěž o nejšikovnějšího pejska. Věcné ceny pro vítěze soutěže O pejska šikulku poskytla firma
HUSSE, Veterinární ordinace Petra, Spokojené zvíře a paní Helena Davídková Heliska.
Po celou dobu konání Psího dne probíhal
i malý jarmark, kde bylo možné nakoupit psí
dobroty od společnosti Husse –kanadské
krmivo a potravinové doplňky, dále pak
nakoupit psí doplňky u stánku Voříškov – psí
útulek z Chýnice. Dále byl k dispozici stánek
Veterina Petra z Rudné, kde bylo možné
získat odborné odpovědi na dotazy o zdraví,
výživě a různých potížích jak psů, tak i jiných
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domácích mazlíků, případně rovnou zakoupit i prostředky proti různým parazitům. U stánku paní Davídkové – Helisky bylo možné nakoupit ručně vyrobené
polštářky, hračky, ozdoby a samé krásné dekorační doplňky. Psí útulek ForDogs
dodal kalendáře na rok 2019 s fotografiemi svých klientů, jejichž zakoupením
návštěvníci podpořili útulek.
5. ročník Psího dne byl celý den zalitý sluncem a i proto k nám přišlo zatím
nejvíce návštěvníků včetně spousty dětí a psích kamarádů. Závěrem jako každoročně bylo možné si opéct buřty, popovídat si o krásném a někdy i složitém
soužití se čtyřnohými přáteli a slíbili jsme si, že v příštím roce se na Psím dni
opět sejdeme.

Spolupráce s obcí Drahelčice
V průběhu roku se na klub obrátili zastupitelé obce Drahelčice se žádostí
o aktivní účast na akcích pořádaných obcí. Nejprve v rámci oslav 100 let vzniku
České republiky jsme dne 10. března předali a společně se zástupci obce a
ostatních spolků působících v obci Drahelčice vložili do pamětního tubusu dokument popisující nedávnou historii našeho klubu. Následně dne 15. září v rámci
posvícenské veselice vystoupil náš klub s ukázkou výcviku obran.
Aktivity spojené se zlepšováním zázemí
Každoročně klub zahajuje brigádnickou
činnost jarním úklidem, kdy se uklidí samotný
areál cvičiště i jeho blízké okolí od odpadků,
náletů a dalšího smetí, které se objeví po zimě.
Z výcvikových pomůcek byly zakoupeny
pomůcky pro výcvik obran a speciální výcvikové
pomůcky pro štěňata. Dále byly zakoupeny
malé obíhací makety. Pro výcvik služebních
a loveckých plemen byla zakoupena poplašná
pistole. Dále byl vyroben stůl na výcvik agility
a zakoupen 1 kus fitness balonu pro velká
plemena.
Během roku dochází i k opravám překážek a několikrát během roku jsou
hygienicky sanovány odkládací kotce pro psy, aby se zabránilo případnému šíření parazitů a jiných infekčních chorob.
Po celý rok je pravidelně pečováno o pozemek, který je dle potřeby sekán
a v případě nedostatku trávy je průběžně dozatravňován. Zároveň probíhá
i péče o vrostlé stromy.
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FINANČNÍ ZPRÁVA A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018
V roce 2018 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 nestátních neziskových organizací.
Příjmy byly tvořeny převážně z členských příspěvků a z vlastní činnosti.
Žádný příjem nevzešel z reklamy. Klub získal od města Rudná příspěvek na
činnost ve výši 10.000,- Kč účelově vázaný na zajištění realizace závodu
o Drahelskou tlapku a příspěvek na činnost od obce Drahelčice ve výši
5.600,- Kč na nákup výcvikových pomůcek.
Výdaje tvoří převážně nákup nových výcvikových pomůcek a překážek,
nákup potřebného materiálu na uspořádání závodů a dalších pořádaných aktivit
a náklady na opravné práce. Další výdaje tvořily provozní a mzdové náklady.
Klub nedisponuje žádným nemovitým majetkem.
Hospodaření klubu za rok 2018 skončilo ziskem 78.796,69 Kč, který je převeden
do dalšího roku.

Příjmy
Převod z roku 2017

Členské příspěvky

Výdaje
35.965,14 Kč Výcvikové pomůcky
(částečně kryto z podpory od obce Drahelčice)
8.000,- Kč Spotřební materiál +
provozní náklady

-17.489,- Kč

-7.132,- Kč

Vlastní činnost
(školička, poslušnost,
obrany, agility)

145.130,- Kč Náklady na pořádané
akce (částečně kryto z
podpory od města Rudná)

-21.039,- Kč

Poplatky za pořádané
soutěže

8.230,- Kč Lektorování, včetně odvodů

-100.823,- Kč

10.000,- Kč Rekonstrukce klubovny
a úschoven a kultivace
pozemku

-5.106,- Kč

Příspěvek na činnost
město Rudná
Příspěvek na činnost
obec Drahelčice
Zaúčtování úroků
Sponzorský dar
Vratka Gappay
Suma

5.600,- Kč Dar psím útulkům
1,55 Kč Vrácení kurzovného

-3.000,- Kč
-800,- Kč

21.000,- Kč
259,- Kč
234.185,69 Kč Suma

-155.389,- Kč
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ORGÁNY SPOLKU
Volební členská schůze, která se konala dne 26. listopadu 2016, zvolila výbor
klubu s mandátem od 1. ledna 2017 ve složení předseda klubu, jednatel a hospodář. Na této schůzi byl po písemné rezignaci stávajícího revizora klubu zvolen
i revizor klubu. Orgány klubu v roce 2018 reprezentovali tito členové:
Výbor klubu:
Předsedkyně klubu: Kateřina Zavadilová
Jednatelka klubu: Renáta Horáková
Hospodářka klubu:
Revizor klubu:

Kateřina Jašková

Martin Roztočil

Volební proces a počty členů v jednotlivých orgánech jsou uvedeny ve stanovách klubu. Volební období výboru klubu a revizora je čtyřleté.
Na konci roku 2018 na základě písemné rezignace odstoupil revizor ze své
funkce a zároveň ukončil i své členství v klubu.

ZÁMĚRY SPOLKU PRO ROK 2019
V roce 2019 bude klub pokračovat ve stávajících aktivitách, tzn.
v pravidelných výcvikových kurzech. Dále bude v rámci agility tréningů rozšířena
specializace některých výcvikových hodin na výcvik hoopers, kliktréninku či
s důrazem na skokovou gymnastiku. Taktéž plánujeme rozšíření nabídky výcvikových kurzů o lovecký výcvik se zaměřením na retrívry. A plánujeme uspořádat
víkendový stopařský seminář.
Vzhledem k rozšiřujícím aktivitám pořádaných v areálu cvičiště a vzhledem
k narůstajícímu počtu zájemců, zvažuje klub realizace rezervačního systému.
V dubnu 2019 proběhne v polesí Chrustenice 10. ročník závodu „O Drahelskou tlapku“. Závod bude opět rozdělen do tří kategorií (krátká, dlouhá a junior)
a dvou tratí s odlišnou délkou a náročností terénu.
Na konci měsíce září bude uspořádána zábavná akce „Psí den“ pro všechny
milovníky psích sportů a kynologie.
Z výcvikových pomůcek se plánují nákupy nových drobných výcvikových pomůcek pro všestranný výcvik psa, mezi které patří i například speciální překážky
pro výcvik hoopers, ale i malé áčko pro výcvik štěňat.
Z nekynologických aktivit jsou naplánovány činnosti vedoucí ke zveleStránka 13
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bování pozemku. Dále budou probíhat úpravy interiéru klubovny. Standardně již
bude pokračovat péče o pozemek a přilehlé okolí cvičiště.

PODĚKOVÁNÍ
Za celoroční materiální pomoc v roce 2018 děkujeme firmě Robimaus –
chovatelské potřeby. Za poskytnutí finanční podpory na podporu spolkové
činnosti děkujeme městu Rudná a obci Drahelčice. Za věnování věcných darů
pro účastníky závodu O Drahelskou tlapku děkujeme firmě Robimaus – chovatelské potřeby a Spokojené zvíře, společnosti Frontline, Veterinární ordinace
Petra a paní Davídkové - Heliska. Za zabezpečení občerstvení pro účastníky
závodu O Drahelskou tlapku děkujeme společnosti Ovoce Zelenina Roman
Pražma.
Za podporu a aktivní účast a dodání cen pro vítěze na Psím dni děkujeme
společnosti HUSSE, Spokojené zvíře, psímu útulku ForDogs, Veterinární ordinaci
Petra a paní Davídkové - Heliska.
Dále patří velké díky 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 zvelebováním jak celého areálu cvičiště, tak i zázemí klubu.
Dále děkujeme všem lektorům za neustálou práci v rámci osvěty zájemců
o kynologické sporty.
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
název organizace:

Kynologický klub Drahelčice – Rudná, z.s.

identifikační číslo:

26570785

datum registrace:

29. 1. 2009 Ministerstvem vnitra,
čj.: VS/1-1/74375/09-R

Zápis do veřejného rejstříku 8. srpna 2016
Spisová značka:

L 19815 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo organizace:

Na Drahách 214, 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, z.s.
Vydáno: červen 2019
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