SHRNUTÍ ČINNOSTI KYNOLOGICKÉHO KLUBU VEŘOVICE
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 50. LET OD JEHO ZALOŽENÍ

Klub byl založen 16.5.1971 jako pobočka kynologické organizace Kopřivnice. Na samém
počátku založení klubu stáli ostříleni psovodi pánové Škarpa, Raška a Lacina. Kynologické
cvičiště bylo vybudováno na místě zvaném „za Tománkovou skálou“.
Klub se již od svého vzniku zapojoval aktivně do organizace výběrových soutěží na mistrovství
ČR, především se jednalo o výběrové soutěže pro mládež. Jako členové Moravskoslezského
kynologického svazu jsme pořádali v roce 1994 Mistrovství republiky MSKS dospělých,
mládeže a malých plemen a v roce 1998 Mistrovství republiky MSKS mládeže a malých
plemen.
V roce 2000 jsme přešli pod záštitu Českého kynologického svazu. Od tohoto roku
jsme uspořádali několik Výběrových soutěží mládeže (v letech 2003, 2005, 2009, 2011) a
v roce 2007 jsme se stali pořadateli samotného Mistrovství ČR mládeže.
V roce 2011, 2012 a 2014 jsme uspořádali další Výběrové soutěže na Mistrovství republiky
mládeže, tentokrát ve stopě. A v roce 2014 Mistrovství mládeže ČKNO s mezinárodní účastí.
Kynologický klub Veřovice pořádá již 29 let tradiční závody ve sportovní kynologii – Závody o
Cenu Veřovic a později Memoriál Karla Škarpy. V posledních 7 letech pak pořádáme i
Obranářský závod a Závod pro každého majitele psa. Tyto akce jsou závislé na podpoře našich
sponzorů, kterým patří veliké poděkování.
V roce 2012 dostala naše klubovna nový kabát – proběhlo obložení klubovny palubkami a
zároveň oprava kůlny – tzn. demolice a následně vybudování nového přístavku včetně
betonování a obložení. V roce 2014 proběhla stavba schodů ke kůlně, odvodnění cvičiště a ke
klubovně byla přistavena pergola. V roce 2016 jsme dokončili v pergole posezení a proběhla
stavba nového mostu mezi potokem a cvičákem. V letech 2019 a 2020 jsme vyměnili dveře do
kůlny a klubovny. V roce 2020 bylo dokončeno položení dlažby. V loňském a letošním roce
proběhla výměna všech oken. Poslední velkou akcí za posledních 10 let, je vybudování nové
podlahy v kuchyni. Většina z těchto akcí mohla proběhnout jen díky šikovnosti a pracovitosti
některých našich členů a za finanční podpory ze strany obce Veřovice, které si nesmírně
vážíme.
V roce 2011 jsme se zúčastnili soutěže žebříček ZKO, kde jsme se ve finální kategorii
„nejoblíbenější ZKO“ umístili na 2. místě. O rok později jsme se zúčastnili navazující ankety
„cvičák roku“, ve které jsme zvítězili.
Naší členské základně se podařilo za posledních 10 let složit celkem 160 různých zkoušek a
přivést si domů 123 pohárů. To vše především v oblasti sportovní kynologie, ale také výcviku
agility, canisterapie, praktické stopy, loveckého a záchranářského výcviku.

Nelze nevypíchnout alespoň dvě jména: a to předsedu kynologického klubu Pavla Škarpu a
hlavní výcvikářku Květoslavu Valušovou Gillarovou. Pavel Škarpa je přes 30 let předsedou
klubu, sklízí úspěchy na poli chovu německých ovčáků se svou chovatelskou stanicí Dan-Klar,
má složeno nespočet zkoušek a snad každý rok stojí s některým ze svých psů na stupních
vítězů. Květa Valušová je dlouholetou chovatelkou hovawartů. Jen s jedním ze svých tří psů
Mefistem Černou Tečkou, jak zní název její chovatelské stanice, má složeno 20 zkoušek a sklízí
úspěchy na poli praktické stopy a mantrailingu.

24. července 2021

